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 ملخص الرسالة باللغة العربية 

فيتنميةمهارات علىفاعليةبرنامجقائمعلىالوسائطالمتعددة هدفتالدراسةإلىالتعرف
االستماعلدىطالبالصفالسادساألساسي،ولتحقيقهدفالدراسةاستخدمالباحثالمنهج
التجريبي،وقدصممالباحثأدواتالدراسةبرنامجقائمعلىالوسائطالمتعددةواختبارتحريري

وبطاق الدراسة عينة الباحث واختار مالحظة، ة الصفعشوائيةبطريقة طالب من شعبتين
.م2017-2016فيالفصلالثانيمنالعامالدراسياألساسيالسادس

:ولقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

1-  داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود (0.01 α =)متوسط بين
في الضابطة المجموعة في أقرانهم ودرجات التجريبية المجموعة طالب درجات

 االختبارالبعديلمهاراتاالستماعلصالحالمجموعةالتجريبية.
2-  ( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق درجات= α 0.01وجود متوسط بين )

 المجموعة في أقرانهم ومتوسط التجريبية المجموعة االختبارطالب في الضابطة
 .لصالحالمجموعةالتجريبيةبطاقةالمالحظةالبعديل

 ولقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات منها :

في -1 جديدواستخدامها كل ومتابعة المتعددة الوسائط برامج باستخدام االهتمام ضرورة
 العمليةالتعليميةلمالهامنتأثيرفيتنميةوصقلالمهارات.

2-  وتنميةتصميم لدعم وذلك المختلفة الدراسية للمباحث متعددة وسائط برامج وانتاج
 مهاراتاالستماعبمختلفالموادالتعليميةوزيادةالتحصيلالعلمي.

حاسوب -3 وأجهزة عرض وغرف مختبرات من الالزمة التحتية بالبنية المدارس مداد
 المتعددةفيمدارسنا.وأجهزةعرضحديثةالستيعابوتطبيقتكنولوجياالوسائط

العملعلىحثالمشرفينواإلدارةالمدرسيةعلىتدريبالمعلمينعلىاستخدامبرامج -4
الوسائطالمتعددةواستراتيجياتالتدريسالحديثةوتشجيعهمعلىتوظيفهاداخلالصف

 بطريقةسليمةوشيقةللطالب
 ميموادارةالوسائطالمتعددةفيكيفيةتصالمختلفةعقددوراتتدريبيةلمعلميالمباحث -5
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Abstract 

The study aimed to identify the effectiveness of a multimedia-based program 

in developing the sixth graders’ listening skills. In order to achieve the aim of 

the study, the researcher used the experimental approach and designed the 

study tools which included a multimedia-based program, a written test and an 

observation card. The researcher randomly selected two classes of sixth grade 

students in the second semester of the academic year 2016-2017.  

 

Study main findings: 

1. There were statistically significant differences at the significance level (α 

= 0.01) between the mean scores of the experimental group and those of 

their counterparts of the control group in the listening skills post-test in 

favor of the experimental group. 

2. There were statistically significant differences at the significance level (α 

= 0.01) between the mean scores of the experimental group and those of 

their counterparts of the control group in the post application of the 

observation card in favor of the experimental group. 

 

Study main recommendations: 

1. Paying attention to the use of multimedia programs, following up 

everything new in the field of multimedia and using multimedia-based 

programs in the educational process because of their impact on the 

development and enhancement of skills 

2. Designing and producing multimedia programs for various study courses 

in order to support and develop the skills of listening with various 

educational materials and increase educational achievement. 

3. Providing schools with the necessary infrastructure of laboratories, 

showrooms, computers and modern projectors to accommodate and apply 

multimedia technology in our schools. 

4. Encouraging supervisors and the school administration to train teachers on 

using multimedia programs and modern teaching strategies and 

encouraging teachers to employ those programs and strategies in class in a 

way that is appropriate and interesting for students. 

5. Holding training courses for the teachers of different disciplines focusing 

on how to design and manage multimedia. 
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 إِلهــــداءا

 إلى من جرع الكأس فارغًا ليسقيني قطرة حب
 إلى من حصد األشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

 إلى القلب الكبير)والدي العزيز(

 إلى رمز الحب وبلسم الشفاء
 إلى القلب الناصع بالبياض)والدتي الحبيبة(

 

 الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي)إخوتي وأخواتي(إلى القلوب الطاهرة 
 إلى من شجعتني على مواصلة مسيرتي العلمية رفيقة دربي زوجتي 

 

 إلى أستاذي الكريم ومعلمي الفاضل الذي منحني من العلم الكثير)د. داود حلس(  
 إلى أساتذتي جميعًا .. إلى زمالئي األحبة

 لآلخرين إلى الشموع التي تحترق لتضيء
 إلى كل من علمني حرفاً 

 أهدي هذا الجهد المتواضع راجيًا من المولى عز وجل أن يجد القبول والنجاح
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 شكر وتقدير

علينادائمًاأننشكرونقدرمنقّدموالناالمساعدةومّدوالنايدالعونعندحاجتنالمنيقفجانبنا،وعليناأن
بوجودهموتقديرنالمساندتهم.ناتنبوحلهمدومًاعنفرح

[ 12لقمان: ] َّ جي يه ىه مه جه ين ىن منخن حن  جن يم ىم يقولهللاتعالى:  
ممثلة والتقدم، العلم منارة اإلسالمية الجامعة إلى والتقدير بالشكر أتقدم أن لي يطيب العرفان واجب فمن

برئيسهاونائبيهوالطاقماإلداريواألكاديميوأخصبالذكركليةالتربيةوالهيئةالتدريسيةكُلباسمهولقبه.

ورداوددرويشحلسإلشرافهودعمهالالمحدودليكماوأتقدمبجزيلالشكرإلىأستاذيومشرفيالفاضلالدكت
منتوجيهاتهوتعليماتهحتىغرسفينفسي طوالفترةإعدادالرسالةولصبرهوسعةصدره،فقدأفادنيكثيرًا

أمالكبيرًاومعنوياتعاليةلتحدياتهذهالدراسةوالصعوباتالتيواجهتها.

فيأدواتالدراسة،الذينأمدونيبعلمهموخبرتهمونصائحهم،كماأشكراألخوةواألخواتاألعضاءالمحكمين
التيأفادتنيخيرإفادة.

آلرائهم سيكون الذين األطروحة مناقشة لجنة عضوي إلى واالمتنان بالشكر أتقدم أن أيضًا يفوتني وال
وتوجيهاتهمأثرًاواضحًافيإثراءهذهالدراسة.

لنقباألساسية)ب(للبنين،ممثلةبمديرهاالفاضلاألستاذأحمدمحمدوأتوجهبوافرالشكروالعرفانلمدرسةا
المطوقلماقدمهليمنتسهيالتأثناءتطبيقالدراسة،والشكرموصوللألستاذالكريمطلبمحمدرفيعلما

أثن واشرافه والمناسب المالئم الجو وتوفير الدراسة وتطبيق الدروس تنفيذ في مساعدة من لي أيضا اءقدمه
 التطبيق الدكتور، برئيسها ممثلة الخيرية الفالح جمعية العريقة لمؤسستي شكري أسجل أن أنسى ال كما

التعليمية، مسيرتي في ومساندتي بدعمي دومًا عليها والمعهود الفعال بدورها ساهمت التي طنبورة رمضان
انبيأصحابالخبرةبمساعدتيفيوإتاحةالفرصةليالستكمالدراستي،وكذلكوقوفزمالئيالموظفينبج

األخعليأبوخليفة.ستاذاألرعددمنالمحكمينوأخصبالشكرالوصولإلىأكب

والشكرمسبوقلجميعأفرادأسرتي،أبيصاحبالنفساألبية،وأميصاحبةالقلبالطيب،وصاحبةاالبتسامة
التيساندتنيبالدعاء،وشجعتنيعلىمواصلةالفريدة،اخوانيوأخواتيالحبيبات،وإلىزوجتيالغاليةدعاء

الدرب،وسهرتاللياليمنأجلى،وإلىابنتيالغاليةعلىقلبيندىوأبنائيمهجةقلبيعليوعبدهللاوعز
الدين،الذينوفرواليالجوالمناسبفيكتابةهذهالرسالة،هؤالءمنذكرتهممنأصحابالفضل،ومنلم

نيلهمكلتقديرواحترام.أذكرهممنغيرقصدم

الباحث/حسنسلمانالمشهراوي
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 األول : الفصل
 االطار العام للدراسة

 : المقدمة
الرائدةفيكلمجاالتالحياة،والتياستطاعتأنتساعداإلنسانفي أصبحتالتكنولوجيا

التقدموالتطورحتىوصلتبهإلىأرقىالمستويات.

لم كبيرة أهمية ذات وهي يوم، بعد يومًا تتسارع التي المتسارعة التكنولوجية الثورة وجاءت
فيةالمختلفةفحسب،إنمالهادورذوتأثيرواضحتقتصرعلىخدمةاإلنسانوممارساتهالوظي

لوجيقلقدراته،وكفاياته،ومسايرتهللتقدمالعلميوالتكنوصتنميةمهاراتهوزيادةمعارفه،وفي
.(338م،ص2009)عاشور،والهيجاء،

ةفيوالعالماليوميشهدتطورًاكبيرًاومتسارعًاللتقنيةفيكثيرمنالمجاالتالمختلفة،وخاص
مجالتقنيةالمعلوماتواالتصاالت،حيثبرزتأنواعجديدةمنالوسائلالتعليميةالتيتعمل
بواسطةالحاسوب،حيثأثبتتالعديدمنالدراساتفاعليتهاونجاحها،وفاقتنتائجهاالطرائق

ال الوسائل هذه بـه تتميز لما ، كبيرة بنسبة التقليدية والتعليمية التربوية منوالوسائل حديثة
التيا التعليميةوالتعلمية فيالعملية والتشويقصـفاتمؤثرة )قطاوي،تسمتبالتفاعلواإلثارة

(.395م،ص2007

وتوظيفها بالتكنولوجيا االهتمام ازداد المتعلمين، أعداد وزيادة المعرفةوتسارعها لزيادة ونظرًا
التعليم تطوير في هام دور من لها لما العربي، الوطن في والتعلمية التعليمية العملية في

يمكن ما أقصى إلى واستمراريته ممكن، وقت بأقل واكتسابه وتسهيله م،2009)التودري،
(.14ص

المنهاج ضمن ومستحدثاتها التكنولوجيا أهمية إلى الفلسطيني المجتمع حاجة مع وتمشيًا
مما الفلسطيني بالمجتمع المحيطة والتحديات العالم في المعلوماتية للثورة ومسايرته التعليمي

عمليتييتوجبمسايرةهذاالتقدموايجادالحلوللتلكالعوائقبوساطةالتقنياتفيسبيلخدمة
(.287-259م،صص2009)عاشور،التعلمالتعليمو

وتعدالوسائطالمتعددةأحدالمستحدثاتالتكنولوجيةالتيلهاقيمهاالتربويةوالتعليميةفيرفع
نمحورهاأمتعليميأكثرجدوىوفاعليةحيثبرنظاتكفاءةالعمليةالتعليميةالتعلميةفهيتع
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تفاعهو خالل من تقنياتالمتعلم فيه يتحكم تعليمي برنامج مع فعالة بصورة ومشاركته له
(.288م،ص2016)الصالح،التفاعلبينالمتعلموالكمبيوترالكمبيوتروإيجادصيغ

لكلمة ترجمة وهي أوسطه كلمة أيضا عليهـا تطلـق المتعددة الوسائط ومصطلح
(Multimediaا فإن والمصطلحات المسميات تعددت ومهما ، "الوسائط( هـو شيوعًا ألكثر

أو نصًا، أو رسمًا، تكون قد والعناصر، المكونات من العديد على تحتوي وهي المتعددة"،
صوتًا،أوصورةمتحركة،أوصورةثابتة،وكلمكونمنهذهالمكوناتيعتبروسيطًامستقاًل،

 نطلق واحد، نظام في مكونين اندماج متعوعند "وسائط النظام ذلك علـى )العريشي،ددة"
.(3م،ص2009

علىالمعلم وتعطيالوسائطالمتعددةطرائقمتعددةلجعلعمليتيالتعليموالتعلمأكثريسرًا
والمتعلم،ممايعملعلىزيادةتحولالتربويينمنالطرقالتعليميةالتقليديةالتيتتسمبالرتابة

بالمتعةوالتشويق،بلإنهاتساعدعلىتشجيعإلىاستخدامبرامجالوسائطالمتعددةالتيتتميز
.(7م،ص2011)عزمي،علم،ومنهاالفضولوحباالستطالعأهمدوافعالت

علىتكوينمفاهيمومدركاتعلميةمفيدة،ومهما برامجالوسائطالمتعددة ويساعداستخدام
مقارنًةكانتاللغةسليمةوواضحةفيتوصيلالمعلومةللمتعلمين،يبقىأثرهامؤ ومحدودًا قتًا

معأثراستخدامالوسائلالتكنولوجيةالتيتزيدالقدرةعلىالفهمواالستيعاب،وتعينعلىتكوين
القيمواالتجاهات،بماتقدمهمنإمكانياتعلىدقةالمالحظة،والتمرينعلىاستخدامأسلوب

التي األفكار وترتيب المشكالت، حل إلى وصواًل العلمي، أنهالتفكير كما المتعلمين، يكونها
توفرلدىالمتعلمخبراتتقربواقعهإليه،وهذايؤديإلىزيادةخبراته،وتجعلهأكثراستعدادًا
للتعلموالتكوينوالتقويمالذاتيين؛ممايضفيعلىعمليةالتعليموالتعلمصبغةالعالمية،والخروج

م(.2014)سليمان،.مناإلطارالمحليالضيق

النصيبو لها واللغة التكنولوجي، بالتطور تأثرًا المجاالت أهم من التعلم مجال أن ريب ال
وتاريخها األمة ميراث يحفظ الذي الوعاء هي اللغة فإن لذا الكبير، التطور هذا من األوفر
الفكري،والثقافي،منالضياعوالتفكك،ومنالمعروفأنالشعوب،واألممالتيأوجدتكيانها،

رزتشخصيتها،كانتأولماتلجأإلىاللغةباعتبارهاوسيلةلوحدةاألمةوتكاملها،وانبعاثوأب
.(2م،ص2016)عبدالهادي،مةتقوىبقوةلغتهاوتضعفبضعفهاقوتها،واعادةمجدها،فاأل
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لفكروتتفرداللغةالعربيةعناللغاتاألخرىبمكانتهاالفريدة،فهيلغةالقرآنولسانالبيانوا
أبنائها وتوحيد األمة تراث حفظ في األكبر الدور لها أن كما اإلسالمي، م2007)عطية،

.(7ص

ويتمالتواصلاللغويمنخاللأربعمهاراتهي)االستماع،التحدث،القراءة،الكتابة(وهي
تمثلأشكالاالستخداماللغوي،وتمثلكلمهارةمنفردةأهميةفيذاتها،وأهميةبالنسبةللمهارات

متر أخرى لمهارات الفرد إجادة على استخدامها أثناء مهارة كل وتعتمد األخرى، ابطة،األربع
ليؤثربعضهافياآلخرويتأثربه،وهذهالمهاراتتحتاجلإلدراكواالنتباه.

ومنخاللعدةدراساتتجريبيةتبينأناإلنسانعادةيستغرقفياستماعهثالثةأمثالما
%منساعاتصحوتهفينشاطه70يستغرقهفيقراءته،وتبينأناإلنسانيستغرقمايقارب

اللفظي،ويوزع التالية: النشاطبالنسبالمئوية %حديثًا،30%قراءة،15%كتابة،11هذا
40 أن ويتضح استماعًا، تبلغ%70 لغوي اتصال عمليات في يذهب البالغين وقت من %

%من30%وأثبتتالبحوثالعلميةأنأغلبالناسيستوعبون40مهاراتاالستماعمايقارب
م(.2009)الحازمي،%ممايصلإلىأذنيه25كرأقلمناستماعهمكماأثبتتأنأغلبهميتذ

وبالرغممنذلكفلمتعطلمهارةاالستماعاألولويةالتيتستحقهافيالمناهجالدراسيةمقارنة
معغيرهامنالمهاراتمثلالحديثوالقراءةوالكتابة،وهذايعودعادةلصعوبةتدريسها،كما

معيةالبصريةوالتكنولوجياتالحديثةفيالصفوفلكونهاتضيفيعودلقلةاستخدامالوسائلالس
مهارة اعتبارها تم هذا إلى باإلضافة واالستخدام، االعداد حيث من المعلم على جديدًا عبئًا

.(1م،ص2016)الساهلي،ًاألنهيستمعإلىمعلمهوزمالئهيكتسبهاالطالبضمني

إلى باالنتباه تسمح عملية االستماع عليهوألن والحكم يقول فيما ومناقشته وسؤاله المتكلم
واتخاذقراربشأنهفإنهمنالمهمأنيواكبهذاالتطورالتكنولوجيسابقالذكر،ويتعايشمعه

ويستخدمفيتنميةهذهالمهارةفيعمليتيالتعليموالتعلم.

ال حاسة له فخلق العملية لهذه اإلنسان وتعالى سبحانه هللا هيأ إحدىوقد تعد التي سمع
يعيشفي أوكائنًا الوسائلاألساسيةوالمهمةفياتصالهبالعالمالمحيطبه،سواءأكانجنينًا

وخلقلهعقاًلمنيرًا؛ليستطيعفهممايسمعهومايقرأهومايدورحوله. ،عالمهالخارجي
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 مك لك خك حك  ُّ   ٹ ٹوقددلتبعضاآلياتالقرآنيةعلىذلك،ومنهذهاآليات 
 .]23الملك:[ َّ جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل

 جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص   ُّ   ٹ ٹ 

  . ]78النحل:[ َّ  خف حف جف مغ جغ مع

 
 (Buck, 2000)نالفردالمتحدثاليشيرفيحديثهإلىالمعنىالكامل،بليشيربـــــكإ

وكييتمالفهمإلىأنهينبغيعلىالمتلقيأنيفسرالمعنىالمطلوبمنخاللسياقالحديث،
واالستيعابالجيدلمايقصدهالمتحدثفإنهينبغيعلىالسامعأنيحاولالفهموأنيعطيُجل
انتباههللمتحدث،وهذايعدمهملفهمواستيعابالمضمونالحقيقيللمعنى،ممايعنىالتوصل

.م(2011)أبولبن،لىاالستنتاجاتالتيتعدلبعملياتالفهمإ
دراسةوم(2014م(ودراسةالراجح)2013دراسةاألخرس)وهذاماأثبتتهالدراساتالسابقةك

التيهدفتإلىتنميةمهاراتاالستماعوالقراءةلدىطلبةالصفالخـامس م(2002الهواري)
البرنامجالمحوسبمتعددالوسائطوالكشفعنمدىفاعليةالبرنامجاألساسي،وتحديدفاعلية

. المحوسبفيتعديلاتجاهاتالطلبةللصفالخامسنحوتعليموتعلماللغةالعربية

هنـاكدراساتاهتمتباالستماعكفنلغوييتأثربالكثيرمنالعوامل،وهناكدراساتأخرىو
م(التيكشفت2005اءة،ومنهذهالدراساتدراسةأحمد)اهتمتبالعالقةبيناالستماعوالقر

تزويـد ضـرورة علـى وأكدت االستماع، مهارات تنمية في األطفال قصص أنواع فاعلية عـن
األطفالبمهاراتاالستماعاالستيعابيوالناقدوالتذوقوتدريبهمعلىكفاءاتالمستمعالجيد.

جالالوسائطالمتعددةلتجريبهاومعرفةفاعليتهافيلذلكانتقىالباحثمنخاللخبرتهفيم
تنميةمهاراتاالستماعلدىطالبالصفالسادساألساسيفيمبحثاللغةالعربية،وخاصة

إلىالمرحلةاإلعدادية،مستفيدًامنساسيةأنهذهالمرحلةمرحلةتهيئةلالنتقالمنالمرحلةاأل
ذهالبرامجفيصفوفدراسيةأخرى.الدراساتالسابقةالتيأكدتفاعليةه

 مشكلة الدراسة :
  تتحددمشكلةالدراسةفيالسؤالالرئيسالتالي:

فاعليةبرنامجقائمعلىالوسائطالمتعددةفيتنميةمهاراتاالستماعلدىطالبالصف ما
السادساألساسي؟
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  يتفرعمنالسؤالالرئيساألسئلةالفرعيةالتالية:
تاالستماعالواجبتنميتهالدىطالبالصفالسادساألساسي؟مامهارا-1

ماصورةالبرنامجالقائمعلىالوسائطالمتعددةالمرادتوظيفهلتنميةمهاراتاالستماعلدى-2
طالبالصفالسادساألساسي؟

3- ( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد درجات≥ α 0.05هل متوسط بين )
المجم البعديطالب االختبار في الضابطة المجموعة في أقرانهم ومتوسط التجريبية وعة

لمهاراتاالستماع؟

4- ( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد درجات≥ α 0.05هل متوسط بين )
طالبالمجموعةالتجريبيةومتوسطأقرانهمفيالمجموعةالضابطةفياالختبارالبعديلبطاقة

لمهاراتاالستماع؟المالحظة

 الدراسة : افرض
1-  ( داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد متوسط≥ α 0.05ال بين )

في الضابطة المجموعة في أقرانهم ودرجات التجريبية المجموعة طالب درجات
 االختبارالبعديلمهاراتاالستماع.

(بينمتوسط≥ α 0.05التوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوىداللة) -2
في الضابطة المجموعة في أقرانهم ودرجات التجريبية المجموعة طالب درجات

 االختبارالبعديلبطاقةالمالحظةلمهاراتاالستماع.

 أهداف الدراسة :
  تهدف هذه الدراسة إلى ما يأتي :

 تحديدمهارةاالستماعالواجبتنميتهالدىطالبالصفالسادساألساسي. -1
قائمةمعاييرالتعلماإللكترونيالالزماتباعهاعندتصميمبرنامجالوسائطإلىالتعرف -2

 دةلتنميةمهاراتاالستماع.المتعد
في -3 األساسي السادس الصف طالب تحصيل متوسط بين الفروق داللة معرفة

 مالئهمفيالمجموعةالضابطة.المجموعةالتجريبيةومتوسطتحصيلز
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االستماع -4 مهارات تنمية في المتعددة الوسائط على قائم برنامج فاعلية على التعرف
 لدىطالبالصفالسادساألساسيفيمادةاللغةالعربية.

 :  أهمية الدراسة
تبرزأهميةالدراسةفيأنها:

العربيةمن - اللغة ُتسهمفيرفعمستوىطالبالصفالسادساألساسيفيتعلم قد
 انمهـاراتاالستماع.خاللإتق

قدتمكنالطالبمناالشتراكفيالدرسبشكلأكثرإيجابيةمنخاللتفاعلهممع -
 برنامجالوسائطالمتعددة.

 قدتفيدالمعلمينفيتوجيههمإلىضرورةتوظيفبرامجالوسائطالمتعددةفيالتدريس -
 اتاالستماعفيمنهاجقدتعطيصورةصادقةوحقيقيةعنواقعامتالكالطلبةلمهار -

 اللغةالعربية.
قدتنميمنقدرةالطالبفيالتعاملمعالمستحدثاتالتكنولوجيةفيتنميةمهارات -

االستماعلديهم.
 قدتفتحالبابأمامدراساتأخرىمشابهةفيصفوفومراحلتعليميةأخرى -

  حدود الدراسة :
-  تنمية على الدراسة اقتصرت االستماعبعض علىمهارات قائم برنامج باسـتخدام

 الوسائطالمتعددة.
النقب - مدرسة في األساسي السادس الصف طالب من عينة على الدراسة اقتصرت

 األساسية)ب(للبنين،فيالمدارسالتابعةلمديريةالتربيةوالتعليمشمالغزة.
الث - الجزء الجميلة، لغتنا كتاب من قرائية دروس خمسة على الدراسة اني،اقتصرت

 وتوزيعزمنالتطبيقعلىخمسةأسابيعبواقعأربعةحصصأسبوعيًا.
 م.2017–2016تمتطبيقالدراسةفيالفصلالثانيمنالعامالدراسي -

 مصطلحات الدراسة :
خليطمتكاملومترابطمنالوسائط)الصورالثابتةوالمتحركة، :متعددةالوسائطال -1

 والمتحركة، الثابتة والمؤثراتالرسوم والموسيقى والمنطوقة، المكتوبة النصوص
 (.17م،ص2011الصوتية(التييتعاملمعهاالمستخدمبشكلتفاعلي)الفقي،
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مجموعةبأنهامصطلحأومفهومواسعاالنتشارويتكونمنويعرفها الباحث إجرائياً    -
المختلفة الوسائل والبيانات)من والنصوص والفيديو والصورة الصوت لتوصيل(

األهداف تحقيق بغية معها التفاعل على الطالب وتحفز أفضل، بشكل المعلومة
 التعليمية.

 :المهارة -2
اللغةمعماهر.)مجفهوجازماًبهوصارالشيءأحكمأي:الشيءفيمهريقال لغة: -

 (337صم،2004العربية،
معوعقلياًحركياًنساناإليتعلمهلماالفهمعلىالقائمالدقيقالسهلاألداء اصطالحًا: -

(.19صم،2010وحلس،شقير،)أبوف.والتكاليالجهدتوفير
،)زايداألذن.أوالعينأواللسانأوباليدمرتبطإراديعضوينشاطأيضاًوالمهارة -

 (.25صم،2006
والدقةالسهولةتعنى"بأنها(108صم،2005)والعزاويالهاشميمنكلويعرفها   -

.الفرد"يؤديهمعينعملأداءفـيوالجهدالوقتفيواالقتصادواإلتقانوالسرعة
واستيعابعميقفهمعلىقائمما،لشيءودقيقسهلأداءهي المهارة أن الباحث يرى  -

 والتكاليف.جهدوالالوقتتوفيرمعبهيقوملما
 االستماع: -3

الفردفيهايستقبلالتــيالعملية"بأنــه:(93صم،2005)وآخــرونعاشــور،عرفه   -
المتحدثبهاينطقالتيوالعباراتاأللفاظمنيسمعهماوراءالكافيةواألفكارالمعــاني،

 .ما"موضوعفي
4-  استيعابهاوفهمها،والقدرةالتعمدلتلقيأيمادةصوتيةبقصد  :االستماعمهارة

عملية وهي ذلك، السامع من طلب اذا فيها الرأي وإبداء ونقدها، تحليلها، على
واالشتقاق، والتفسير، والتحليل، والفهم، االكتساب، إلى تهدف مقصودة انسانية

 (.143م،ص2010وأخيرًاالبناءالذهني)صومان،
ومهارةوعمليةمكتسبةتتممنخاللفنهي:االستماع مهارة بأن الباحث ويرى  -

منطقيًا تفسيرًا والتمكنمنفهمالمسموعواستيعابهوتحليلهوتفسيره القصدواإلرادة
 .والتفاعلمعه،وإبداءالرأيفيهواصدارالحكمعليه"

والمعرفة التعليم األساسي : -5 التعليم من القدر "ذلك بأنه: األساس التعليم يعرف
عحقًاللمواطن،وواجبًاتوفرهله،وهويمثلالقدرالضروريمنالذييعدهكلمجتم
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الروحية، والتربية الذهنية، والقدرات ينبغيالمعارف التي واالتجاهات والمهارات
 مراحل من مرحلة في ينالها أن كبيراًللفرد شابا أم كان صغيرًا حياته

(.32م،ص2011)حلس،
 (وتنقسمإلىمرحلتين:10-1والتعليماألساسيشملالصفوفمن)

األول، -أ ( وصفوفها األولى، األربعة الصفوف الدنيا)التهيئة(: األساسية المرحلة
 (سنواتتقريبا.10–6والثاني،والثالث،والرابع(ويبلغعمرالطالبمابين)

من -ب الصفوف وتشمل )التمكين(، العليا األساسية المرحلة : وهي الثانية المرحلة
 (( بين ما المرحلة فيهذه الطالب عمر ويكون ،) العاشر إلى –11الخامس

(سنة.16
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 الفصل الثاني:
 اإلطار النظري 

فيظلهذاالتطورالتقنيفيشتىمجاالتالحياة،والتياستفادتمنهقطاعاتواسعةمن
عمليتي تسيير على ينعكس بما التربويون والدارسون الباحثون منه استفاد كما المجتمعات،
فيتنمية "فاعليةبرنامجقائمعلىالوسائطالمتعددة لموضوعالدراسة ووفقًا والتعلم، التعليم

الفصلالذييمثلاألرضمه كانهذا اراتاالستماعلدىطالبالصفالسادساألساسي"
أساسها ووضع قواعدها إرساء في معتمدًا الدراسة، لهذه الباحث منها ينطلق التي الصلبة
الدراسة، بمجال والمتعلقة عليها تحصل التي والدراسات التربوي، األدب خالل من واجراءاتها

العريضةلهذاالفصلفيمحورينرئيسينهما:"االستماعوعالقتهباللغة،وقدجاءتالخطوط
 والوسائطالمتعددةوطرائقانتاجها".

 المحور األول: االستماع وعالقته باللغة العربية:
اللغاتالحيةالمشهورة،إنهالغةالقرآنالكريم،والحديثالنبويالشريف،هياللغةالعربيةمن

عملية في واستخدموها الصوتي، الرمزي النظام قديمًا عليها اطلقوا حيث جميعًا، العرب لغة
المعرفة، ولغة العلم لغة أنها حيث والتعبير، والتفاهم والتفكير بينهم، فيما االتصالوالتواصل

ةاألدبوالفن،وانتشرتلتصبحلغةقوميةللكثيرمنالشعوبالتيتختلفوتتباينوكانتلغ
(.43م،ص2011)السفاسفة،فيأصلهاونشأتها

الصوتيةالرموزمنمجموعة(بأنهاهي"21م،ص2001،ومناع)طعيمهوعرفهاكلمن
نظاميحكمهاالتي تحقيقلأجمناداللتهعلىالثقافةذيالمجتمعأفرادعليهيتعارف

 ".لاالتصا

(أناللغةالتخرجعنكونها:"نظامصوتيرمزيمحددتتفق4،صم2015)ويرىحلس
إلرضاءحاجاتهموتتوارثه؛عليهجماعةمنالناسعنطريقالقراءةأوالكتابةأوالمشافهة

 ."والتطوراألجيالفيضيفكلجيلإليهامايمكنانتألفهاللغةمنوجوهالسعة

لتعليم الرئيس والهدف ،المتعلمينلدىأساسيةمهاراتأربعتنميةهوالعربيةاللغةوتعلم
بأنهاوالكتابة،اءةوالقر،والتحدث،االستماع:هياألربعوالمهارات المهارات هذه وتتسم ،

 .ومترابطةوكلمهارةتؤثروتتأثرباألخرىالبعض،ببعضهامتصلة
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)يرى ص2008عطية لإل217م، بأن ) فياًتأثيرستماع اإلنسان وثقافة معرفة زيادة في
عددًاكبيراأنيثبتذلكوما،العربيةاللغةمهاراتأهممنيعتبرمختلفنواحيالحياة،وهو

الزمنأبصارهمفقدوامما من فترة السمععلىواعتمدواخالل منهم،فقطحاسة شاهدنا
.األخرىاللغاتمنأوالعربيةاللغةمنأصحابواءسءهاءوالفقوالشعراءاألدباء

 : االستماعمفهوم 
هوالفناألولالذييتعاملبهالطفلمنذوالدته،ثميطرأعليهنموًاحتىيبدأاالستماعيعتبر

منرئيساًلغوياًببناءعالقاتهالخارجيةبمنهمحولهعنطريقاستماعهلهم،واالستماعفناً
.الكتابةالقراءة،التحدث،االستماع،:األربعةاللغةفنونبين

كانيستمعالناسإلىالمنطوقحيثثمفيالعصورالوسطىاعتادالناسعلىفناالستماع،
والرواياتالشفويةثميقوموابالردشفويًاحتىظهرعصرالطباعةوالكتابةبعدقرون.

 االستماع لغة :

له،واستمعُيْسَمُع،بالكسرسم ع ورجلتسمعهشيءمنفيهاوقرومانواألذاألذن،حس 
إليه،"أصغى."أسمعتماأسمعأوتقولمامقبولغيرأيالناسبهوتسامعأصغى:وإليه

)الفيروزأمالهاإلناءوأصغىنحوهبسمعه ]47النساء:[َّ نت مي خي حي ٹ ٹ ُّ 
 (.943م،ص1994آبادي،

 اصطالحا :االستماع 

هوانتقالالصوتعبرالهواءنحوصيواناألذنالذييلتقطجميعالذبذباتالصوتية،ومنثم
سم،والتيمنهامادةالصماغالتيإذا4توجيههانحوقناةاألذنالخارجيةالتييبلغطولها

يقمهتز،تراكمتفياألذنأدتإلىإعاقةالسمع،وفينهايةالقناةالخارجيةيوجدغشاءرق
يتمنقلالذبذباتإلى تامايسمىطبلةاألذن،وباهتزازه السمعيةالخارجيةإغالقا ويغلقالقناة

 عظيمات ثالث طريق عن الوسطى الركاباألذن وعظم والسندان المطرقة الباريهي )عبد
(.83م،ص2011
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 (: استقبال األذن للصوت.2.1شكل )

( السليتي ص2008ويرى 22م، أن بل( السماع، فقط ليس االستماع بعملية المقصود
 االنصات، هو أوفاإلنصاتالمقصود نعلمها أن يجب التي المهارات وصف في دقة أكثر

وتفسيرها" تحليلها فاالستماعهو"عمليةانصاتإلىالرموزالمنطوقةثم لدىالتلميذ. نكونها
الت معنى لتخصيص ومالزمة استالم "عملية أنه على أنهوعرف على وعرف السمعي، حفيز

انصاتوفهموتفسيرونقدوتوظيف".

( شحاته ص1992ويعرفه 76-75م،ص بأنه ) وهو انتباه للفهم مثلالمسموعكالم ،
وهوعملية السماع ومنه األذن، وآلته حاسته هو الذي السمع بخالف متحدث إلى االستماع

. المةاألذنسفسيكولوجيةيتوقفحدوثهاعلى

( والحوامدة عاشور من كل ص2009ويعرفه ،220) واعية إنسانية الفهمبهدفعملية
يدورمنحولنا،وفيعمليةاالستماعالمعرفة،و والتطويرالعقليمنخاللاالستماعإلىما

األ تستقبل مختلف في الناس أصوات الذن وبخاصةلحاالت منالمقصودالصوتلتواصل
ويتم،ةالمنطوقواتاألصالغيرمباشر،وفيهذهالعمليةيتمتحليلخاللالحديثالمباشرأو

،وبذلكتكونيباطنهاالمعنوالتعاملمعهابحسباالستماعالىاألصواتفيظاهرهاأوفي
،،أومسموعةمبصرةمًعامنفردةوهيإماصورةمسموعة،الصورالذهنّيةفيالدماغالبشريّ

.فيالذهنمنخاللاالستماعواالستيعابومنثّمتكونأبنيةللمعرفة
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والتفكير،وهو79م،ص2002ويعرفهمصطفى) الفهم بأنهوسيلة تصاللالوسيلةكذلك(
بينالمتحدثوالسامع.

اليوميةبشكلمستمرواالستماع ماكوسيلةيستخدمفيالحياة ونادرًا لالتصالبيناألفراد،
تركيزانتباهعبارةعنبشكلعامياةالتييتعرضلها،وهويستغنىعنهاإلنسانفيمواقفالح

.والجسديةاللغويةمتحدثينوأفكارومشاعروتعبيراتالآلراءالمستمعين

كثردقةفيوصفأويعتبرنالمقصودباالستماعهواالنصاتأ(Don Brown)ويشير
طعيمة) رموزالمنطوقةللتفسيرتحليلوواالستماععمليةلتالميذ،ننعلمهالأجبالمهارةالتيي

 (80م،ص2001، ومناع

(االستماعمهارةلغويةتمارسفيأغلب22م،ص2005ويعرفهكلمنالهاشمي،والعزاوي)
مسموعوفهمهوالتفاعلشيءالجوانبالتعليمية،وتهدفإلىانتباهطلبةالمرحلةالدراسيةإلى

   معه،لتنميةالجوانبالمعرفية،والوجدانية،والمهاريةلديهم.

( عطية ص2008ويعرف إلى217م، ترمي مقصودة واعية ذهنية عملية بأنه االستماع )
تحقيقغرضمعينيسعىإليهالسامعتشتركفيهااألذن،والدماغ،إذتستقبلاألذناألصوات،

المعنويةفيضوءوتنقلاإلحساس إلىدالالتها ويترجمها إلىالدماغفيحللها اتالناتجةعنها
المعرفةالسابقةلدىالمستمعوسياقاتالحديثوالموقفالذييجريفيه.

( الشوبكي ص2011وتعرفه مقصودًا24م، انتباهًا المستمع تعطي معقدة مهارة االستماع )
االتعرفعلىالرموزالصوتيةالتيوصلتإلىالمخفيلماتتلقاهأذنهمنأصواتيتمخالله

المعاني، بين العالقة وإدراك معان، إلى وترجمتها بينها، والتمييز عصبية، ذبذبات صور
األفكارمنها،ثمتحليلهاوتفسيرهاوتقويمهاواالستفادةمنها.واستخراج

  وأوجز الباحث تعريفًا إجرائيًا لالستماع هو:  
ماعفنومهارةوعمليةمكتسبةتتممنخاللالقصدواإلرادةوالتمكنمنفهمالمسموع"أناالست

 .واستيعابهوتحليلهوتفسيرهتفسيرًامنطقيًاوالتفاعلمعه،وإبداءالرأيفيهواصدارالحكمعليه"
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 أهمية االستماع :
ماتستحقهاالستماعمهارةالقرآنالكريمأعطىحيثحياةاإلنسانكبيرة،فياالستماعأهمية

  حكجك مق حق مف خف حف جف ٹ ٹ ُّ ،حيثالبصرحاسةبتقديمهاعلىوذلكمنأهمية؛

  .]36اإلسراء:[  َّ  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك

قديماًأشار فيالعرب وأهميته االستماع حُقولهمفضل "تعلم تتعلم: أن قبل االستماع سن
.(132م،ص1983)السمان،أحوجمنكإلىأنتتكلم"وتعيسنالكالمفإنكأنتسمعحُ

لوالعمليةو،عبراألجيالوالحضاريالثقافيلالتراثاانتقوكانلعمليةاالستماعالفضلفي
 هذه والحفظ واالستماع الختفتالرواية أمم بثقافتهاكاملة وضاعت، التراث اإلنسانيمن

حضارات.

و دورًا تعلفيفعاالًلالستماع يم ذوي )المكفوفين(االحتياجاتوتعلم الخاصة خالل، فمن
 للعلوم أصبحمجاالتهابشتىاالستماع المكفوفين هؤالء القدرة لديهم المعرفةعلى اكتساب

عديدة،ومثالذلكعميداألدبالعربيمنابرعلميةفيوتميزوا،مساواةمعغيرهممناألسوياء
هوتفوق،مختلفةاالستماعالمهاراتلهإتقانبواسطةأعلىالمناصبحصلعلىالذىطهحسين،

.آنذاكعصرهفيحاسةاإلبصاربيتمتععلىمن

 في مهم دور ومهاراته االستماع اللغولفن ونقل اإلنساني، التراث بينوالفكراتحفظ
الشعوب البشريةالاهكانتفيالقديمةالتيروعصالنشرالثقافةوالمعرفةفيإلىباإلضافة،
الوسيلةحيثعلىالكلمةالمنطوقة،تعتمدعمليةالتواصلبينالناستالكتابة،وكانفنتعرف

التعلمية التعليمية للعملية الوحيدة التراث والتحدثكانوانتقال االستماع خالل من طعيمة)ت
.(81ص،2001،ومناع

 التقدم ومع العالم يشهده الذي الهائل االتقني بعد ومن اآلن، ختراع والمذياعأجهزة التلفاز
المختلفو الحديثةلمخاطبة الحديثةيقتلومشعوباألنظمة بشكلكبير،العلوم أبدوانتشارها

سنحُمنخاللالمعلوماتالحصولعلىلالستفادةمنالمختلفةاالهتمامباالستماعومهاراته
حيثأصبحالعلومالمختلفة،خصصينفىاإلنصاتواإلصغاءإلىالمتحدثينمنعلماءومت

 قاعدة أمام واحد المتحدث العلمية الدوليةوالمؤتمرات المحافل كبيرفى تحوىعدد منكبيرة
(.179م،ص2009)هاني،المستمعين
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يدلعلىاالستماعالجيدوجهةالنظرالصحيحةإبداء(أن195م،ص2000ويرىيونس)
لتجدالناسيرحلون،وعندمايطلبمنهمالتعبيرعنوجهةنظرهمفعندمايتكررالحديثويطو

ولمنتيجةعدماستماعهمجيداًالرأيإبداءاليستطيعونتجدهمبشأنالموضوعالذيسمعوه
.يعرفواكيفيستمعون

ويأتياالستماعفيالمرتبةاألولىمنمراتبفنوناللغةالعربية،ويليهالحديثثمالقراءةثم
)االستما األربع المهارات تنمية هو العربية اللغة تعلم من فالغرض والتحدث،الكتابة، ع،

.(17م،ص2009)الزعبي،والقراءة،والكتابة(

العادياإلنسانممارسةحيثمناألربعاللغويةاراتالمهبينإلىالعالقةالكتابأحدوأشار
كلكتاباًيعادلبماويتحدثيوم،كلكتاباًيعادلماإلىيستمعالعادياالنسانإن":بقوله

"عامكلكتاباًيعادلماويكتبشهر،كلكتاباًيعادلماويقرأأسبوع، م،1999)زقوت،
.(131ص

المستمع يحترم حيث اجتماعي ابداع هي بل فقط، لغوية مهارة ليست االستماع ومهارة
بالتقدير،وُحسناالستماعيدل بمشاعراآلخرينوحاجاتهم،وهذاباإلحساسالمتحدثويشعره

سم االستماع وببساطة االجتماعي، التواصل عملية في االندماج على تشجيعهم من ةيزيد
.(160م،ص2005)أبوصواوين،كلالحضاراتحضاريةتدعواليها

فيالتعليم،النالمستمععليهانيحضرتعدعمليةاالستماعأكثرمهاراتاللغةاستعماالًو
ذهنهفيمايستمعاليه،وانيتحكمفيارادته،فيلزمالصمتمادامالنصالذييستمعاليهلم
ساعتين يقضون االساسية المدارس في المتعلمين ان وجدت الدراسات احدى وفي بعد، ينته

حديثةبأنأفضلطريقةلتعلمونصفمنخمسساعاتفياالستماع،ولقدبرهنتالدراساتال
كتابتها ثم قراءتها ذلك وبعد بها، التحدث ثم بسماعها، البدء هو والعزاوي،اللغة )الهاشمي

(.22م،ص2011

و دور التعلميةفيمهملالستماع التعليمية خاللالعملية من الحديثة المتنوعةالوسائل
فيالمعاصرة والمذياعالمتمثلة اال، وتلقى وقاعاتتلفاز، والندوات، والمؤتمرات لمحاضرات

اتبالخبرتزودهالتياالستماعواإلنصاتيحصلالمستمعإلىالمعلوماتفمنخالل،البحث
.(65م،ص1992عليان،) مجاالتعدةفيوالثقافةوالعلومالمختلفة
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السابقة البحوث نتائج أظهرت تعليموقد وتعلمأن إلى يؤدي تيمهارتطويراالستماع
فنانمتكامالن فيعدةجوانب،منومترابطاناالستماعوالقراءةمعا،فاالستماعوالقراءة بما

فاالستماعيزوداألطفالبالمفرداتوتراكيبالجملكأساس،تعلماللغةوالعملياتالعقليةذلك
 ، شددللقراءة إلىوقد التربية علماء لالحاجةبعض الضرورية تعليم االوتعلم ستماعمهارات

،)موسىفيالتدريبعلىمهاراتالقراءةالمتعلمينلتساعدالتيهيموازيةلمهاراتالقراءة،
 .(10،ص2002

 يسيرومن دونالغير وكتابة وقراءة تحدث من ومهاراتها اللغة فنون تنمية تتم البدايةأن
ب فالتنمية االستماع، مهارة فيتنمية اللغة فنون من اللغةيتطلبفن فنون تنمية بالضرورة

 حيثأنهادورةعقليةلغويةالتتوقف.األخرى،

 أهداف تدريس االستماع :
 .(220م،ص2009)عاشوروالحوامدة، 

أنيتعلمالطالبكيفيةاالستماعإلىالتوجيهات.-
معرفةكيفيةاتباعالتوجيهات.-
مع.بقدرماسواالحتفاظأنيعيكيفيستمعبعناية-
فهمعاداتاالستماعالجيدة.-
يعابإلىالمناقشاتالتيتدور.يعيكيفيةاالستماعبفهموباست-

 ( عددًا من أهداف االستماع كما يلي :56م، ص2012ويذكر عماد الدين )

.ومهاراتهاالستماعآدابالطلبة.إكساب1

الرئيسةاألفكـارينبوالتمييـز،واستيعابهوفهمـهالحديثمتابعـةعلـىالمتعلمينقـدرةتنمية.2
.والثانوية

طريقالجمــاليالــذوقجانــبتنمية.3 واختيارالعصريةالمســتحدثاتإلــىاالسـتماععن
.المناسبمنها

.سليمايقرأفهماًمافهممنمكنواتليجيداًاستماعاًاآلخرينإلىاالستماعتعود.4

.إليهالمستمعسكتلوفيماالحديثواستكمالالمتكلمسيقولهماتوقععلىالقدرةتنمية.5
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.إليهالمتسعالموضوعلجوانبوالشاملةالسريعةالملخصاتعملعلىقدرتهمتنمية.6

 تدريس عند تحقيقها ينبغي أخرى  ( أهدافاً  83ص ،2001م) ومناع طعيمة ويضيف
 االستماع : 

 .االستماعخاللمنوفهمهماوالتوجيهاتللتعليماتاإلدراكالجيدعلىالمتعلمينقدرةتنمية -

.جوانبهوفهمبشكلصحيحالحديثمتابعةالمتعلمينعلىقدرةتنمية-

.المتحدثنغماتوالتفريقبينالتمييزعلىالمتعلمينقدرةتنمية-

.البصريةالسمعيةواإلعالمالمختلفةلوسائلاستخدامأفضلعلىالمتعلمينتدريب-

.إليهيستمعونعماالتشتتمصادروعزلاالنتباهتركيزعلىالمتعلمينتدريب-
اع الجيد يجب القيام بما ( بأن للوصول إلى هدف االستم5م، ص2010ويشير حسين )

 يأتي : 

عادةنألفهاوالنتبرممنها.تعوداالستماعبحيثيصبحلنا -1
االنشغالعنالمسموعوالصبروالتحمل.القدرةعلىالمتابعةوعدم-2
القصدالىاالستفادةوالفهمأوال.-3
التمييزبينمانعرفهوماالنعرفهفيمانسمع.-4
تحديدمانستطيععدمفهمهللسؤالعنه.-5
تدريبالحسالنقديبالسماعبالوقوفعندالنقاطالتيقديكونلنافيهارأي.-6
الحقائقالمثبتةوالنظرياتوبينالموضوعيوالعاطفي.تمييزبين-7

 )ويرى ص2008عطية (237م، أهداف المراحلتدريسأن باختالف تختلف االستماع
فإن األساس هذا وعلى الدراسية، المرحلة تقدمت كلما وتتشعب تتسع فهي أهداف  المدرسية

:تعليم االستماع في المرحلة األساسية هي

 علىاالنتباه.تدريبالطلبة .1
 تعليمالطلبةكيفيستمعون. .2
 تعليمالطلبةعاداتاالستماعوآدابه. .3
 تمكينالطلبةمنالتمييزبينأصواتالكلمات. .4
 تمكينالطلبةمنالتمييزبينمعانيالكلماتالمسموعة. .5
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 تمكينالطلبةمنربطاألفكارالتييسمعونهابخلفياتهمالمعرفية. .6
 مونحديثيسمعونه.تمكينالطلبةمنفهممض .7
 تدريبالطلبةعلىمحاكاةمايسمعون. .8

ويرى الباحث بأنه يتوقع من المتعلمين في المرحلة األساسية العليا بعد نهاية دروس 
 االستماع في اللغة العربية أن تتحقق لديهم األهداف التالية:

.استخالصبعضالمعلوماتالمهمةالمتضمنةفيالنصالمسموع.1
تحديدمعانيالمفرداتمنخاللالسياقالمسموع..2
.وصفبعضالمظاهرالتيوردذكرهافيالنصالمسموع.3
.تطبيقأصولأدباالستماعوقواعده.4
.القدرةعلىتلخيصمايسمع.5

 

 الفرق بين السماع واالستماع واإلنصات:

 : السماع

مقتعأوتأملدونتراكيبأومفرداتتكونصوتيةلذبذباتاألذنسماععنعبارةهوالسماع
الشخصيتعلمهأنيتطلبوالخاصةمهارةإلىيحتاجوالوظيفية،عمليةالسماع)واستجابة

.(290،صم2014)شعيب،(فطريألنه

الذبذباتالمخـتصبإدراكالعصبإلىوتوصيلهااألصواتتلقىفيالمتمثلاألذننشاطوهو
.(42م،ص2004والغزاوي،الهاشمي)إراديالونشاطفطرةوهوالصوتية

 :االستماع

إيجابي عقلي )نشاط فهو اللغة المتعلم يتعلم وبه عمقًا أقل وهو اإلنصات يسبق االستماع
)هيكل، منها( المقصود وفهم المسموعة الرسالة إلدراك واالنتباه التركيز يقتضي مقصود

.(286م،ص2010

عملية وهذادمـاغفيمعنىإلىاللغةتحويليتمبهاالخطواتمتعددةمركبةوهو الفـرد،
معمنأكثراالستماعأنيعني االستماععمليةمكوناتأحديمثلالسماعأنالسمع، أما.
وإعطاءواالنتباه،االستقبال،:خطواتثالثاالستماعالتفكير،ويتضمنفهوفيهالحاسمالجزء
.(105م،ص2005ومقدادي،عاشور)للمسموعمعنى
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:اإلنصات

معناهـاوسـكوتاسـكتبمعنـىوأنصـتللحديثواالسـتماعالسـكوتاللغةفياإلنصات
مسـتمع

اللغويةوتعبيراتهمومشــاعرهموأفكــارهماآلخرينآلراءاالنتبــاهتركيزاالصــطالحفــيواإلنصــات
(.43م،ص2005والعزازي،الهاشمي)والجسدية

واإلنصاتأعلىدرجةمناالستماعويتطلبتركيزاالنتباهوالتأمللمايقالفيمكنأننقول
مجرد ليس اإلنصات )أن يقال. لما ينصب منهم القليل إال للمعلم المتعلمينيستمعون جميع
االستماعإلىمحتوىالكلماتولكنهمحاولةلفهمماوراءتلكالكلماتفهمًاأقربإلىالصحة

يعنيأورؤيةاألفكارالتييعبرعنهاالمتحدثومعرفةاتجاهاتهمنوجهةنظرههو،كماأنه
(.286م،ص2010)هيكل،اإلحساسبمايريدهالمتحدث(

  مح جح مج ٹ ٹ ُّ  ،لالسـتماعواالستعدادوالصمتاألشـغالتـركهـو:اإلنصـات
[204:األعراف]َّ مس خس حس جس مخ جخ  

.القراءةخاللاسكتواأيوأنصتواانقطاعدونومداومةوتدبرتحقيقاستماعاستمعواأي

ينقطـعوالوالمقارنـةوالتقويموالتحليلواالنتبـاهالفهـمويتبعهاالسـتماع،مستوياتأعلى:اإلنصات
.المنصتلدىالقوبةالعزيمةلوجودالعواملأليمن

فياسـتخداماًالمهـاراتأكثرمنإن واسع نطاق مهارةعلى هي وتعتبراالستماع،اللغـة
كمايمكنللطلبةالتعلموخارجهــا،المدرســةفــيللتعليموســيلةمنهمــالكــلحيـثأنمـنكـالقراءة

أقرانهفيالصف،وأيضامناقشـاتداخلالحجرةالصفيةمنخاللاالستماعإلىشرحالمعلم،
طريقعنوالعملفـيالمنزلأوالشارع،الحجرةالصفيةسواءخـارجيتمالتعلمأنيمكـنكمـا

(.25م،ص2001)البجة،والمناقشاتوالمحاضرات،الندواتإلىاالستماع
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 ويستخلص الباحث الفرق بين السماع واالستماع واإلنصات في التالي :

: السماع عن عبارة هو بشكل مصدره من الصوت قصد.التقاط وبدون عفوي
إلىاالستماع: المسموعة اللغة وتحويل وتمييزه، مقصود، بشكل مصدره من الصوت التقاط

معنى.

 حالةتفاعلمعالصوت،معزيادةالتركيزواالنتباه،تشملالعقلوالمشاعروالجوارحاإلنصات:

 عالقة االستماع بفنون اللغة األخرى : 
وهيتستخدمعلىنطاقواسعفي،ببقيةالمهاراتارتباطًاوثيقاًترتبطاالستماعغدتمهارة

وينبغيالتنويهإلى،وتلعبدورًاذوأهميةقبلأنيكتسبالطفلالقراءةوالكتابةالحياةاليومية،
متكاملةومترابطة منالعناصرالتيترتبط،وأنمهاراتهاتشكلأناللغةوحدة اليتجزأ جزءًا

البدمنتوضيحالعالقاتبيناالستماعوالمهارات،هناكانباطًاعضوياًببعضهاالبعضارت
 اللغويةاألخرى.

 أواًل: طبيعة العالقة بين االستماع والتحدث :   

الخاصة،والريبأنهناكالتحدثواالستماعكال منفنوناللغةالتيتحكمقواعدهما هما
،والمواقفوالمعانيمرتبطبالدالالتالصوتيامامهحيثنظ،ارتباطًافعااًلبينتلكالمهارتين

استمعبها.التيلألسلوب،والقواعد،والنظموفقاًتنظمهذاالتحدثالتي

التحدثمقابلاالستماع،يكونحيثاللغويومهارةالتحدثهيجانبإيجابيمنالتواصل
إلىرموزلغويةمفهومةتحملرسالتهإلىمنحوله،والطفليحولالخبرةالتيتمرمنخالله

يشعربه،وقديتحدثلماحوله،أوما،وعمايريد،ومالديهمنمعرفةلألفرادعمايتحدثفهو
االستماعوالتحدثمهارتيوتمتدفراد،لألحيويةاليديهمنألعاب،أوأشياءيفيضعليهافيما

المقدمةبها.التعليميةالخبراتيعجمفيوتتدخلالنشاطاتمختلفلتشمل

سواءعمليةتعليميةذاتأهميةكبيرةبالنسبةألىوالتحدثاالستماعمهاراتوهذايعنىأن
أوخارجهالفصلالدراسيأكانذلكداخل أنالتربيةاختصاصيعلىيجبالسبب،لهذا،،

لكىتحققالجيدةالممارسةفيطويالًوقتاًوتستغرقومفيدةفعالةاالستماعمهاراتبأنيدركوا
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م،2008)الطحان،اختيارالمحتوىالمسموعفيوخبرةحتاجإلىجهدتوهي؛المرغوبالهدف
.(58ص

أما    الباري، ص2011)عبد لو(145م، المتحدث ان في بينهما تتجلى العالقة بأن يرى
ال المستمع بطالقة، التحدث على القدرة سيكتسب فانه اللغة، من الراقية النماذج الى استمع
يستمعالىأصواتمجردةمنالمعنى،أوأصواتجوفاء،وإنمايستمعإلىكلماتوكلكلمات

العامالذيتردفيه،ومنثمفإناالستماعالجيدتحملالعديدمنالمعانيوالظاللوفقًاللسياق
 الجمل-حتماً-يؤدي بناء من تمكنه المفردات وهذه للمتكلم، اللغوية الحصيلة إثراء الى

والعباراتبناًءيحاكيفيهاألصالالمسموع.

يمران والمتحدث المستمع من كاًل أن في واالستماع التحدث بين العالقة أهمية وتبرز
احلالعقليةنفسهاالتييمربهااآلخر،ويتمذلكبطريقةعكسية،حيثأنالمستمعيقومبالمر

باستقبالالكلماتمفردة،اومركبة،ثميقومالعصبالسمعيبنقلهذهالجملالىمركزاللغة
بها يقوم ما هي العمليات وهذه معناها، ويفهم الجمل هذه داللة ليحدد االيسر، الفص في

 لهاالمتحدث، يختار ،ثم المستمع الى نقلها يريد التي العامة التصورات بتحديد يبدأ أنه بيد
القالباللغويالذييحققلههذهالغاية،ثمينتقياألصواتالحاملةلهذهالكلمات،ثمتأتي

عمليةالنطقكعمليةنهائيةمدعمًالهابالعديدمناإلشاراتالجسمية.

الصـوت،جمعهمايوالتحدثاالسـتماع(بأن21م،ص2001)ومناعطعيمةويرىكلمن
فيوهمايمثالنالمهاراتالصوتيةالتييحتاجهاالشخصعندالتواصلالمباشرمعاآلخرين،

أن تجمعحين المطبوعة الوقتوالكتابة،القراءةبينالصـفحة حدود لتجاوز عنـدويستخدم
مع وبيناآلخرينالتواصل أهمهامنصالت،والقراءةالسماع، فهماللخبراتمصدرأنهما:

.استقبالمهارتا

ص2010)الشـنطيوتـرى أن24م، الكـالمفـيالطالقـةإلـىيـؤدياالسـتماعمهـارةإتقـان(
. والفهماالستماععلىالقدرةعلىتتوقفالكالمفالقـدرةعلى.
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 :ثانيًا: طبيعة العالقة بين االستماع والقراءة 

 يتعلقبأما عال ،العالقةبيناالستماعوالقراءةفيما وذوداللة،فإنمعاملاالرتباطبينهما
 في اللفظي التعلم في األساس هو فاالستماع الدراسةإحصائية، من األولى والسنوات يتعلم،

 يتعلمرائياقالمتخلف مما أكثر االستماع همن القراءة، االومن بين التمييز على لصوتقدرة
بالقراءة،فإذاكانتعاليةتقدمالناشئفيالقراءة،وإذاكانتمنخفضةأدىإلىتخلفهالمرتبط

وتذكرجمععلىالمستمعفيالقراءة،كماأنالدقةفياالستماعوالقدرةعلىالتمييزفيهيساعد
تمعونإليهأكثريسويتذكرالمتعلمونفيالمراحلاالولىفيدراستهمإلىما،األساسيةاألفكار

يفيالمرحلةالثانويةيتذكرونمايقرؤونهأكثرممايستمعونرالفكتطورهمممايقرؤونه،ومع
إلىمايصلالبالغينعندمرتفعومعاملاالرتباطبينااللفاظالمقروءةوااللفاظالمسموعة،إليه

الطفلتمكنفيمهمدورولالستماع(.145م،ص2010صومان،).%أوأكثر80يقارب
،عليهألقيماويكررالكبار،أحاديثيستمعإلىفالطفلالسليمة،بصورتهاالقراءةممارسةمن
)للكلماتالصحيحالهجاءتعلمفيعائقاًذلـكفسـيكوناالستماععنالطفلعجزفإن

.(65ص،م2005،والعـزاويالهاشمي،

األطفالالمتعلمينبعضعنداالستماعمهارةالكتسابوالتدريبعلىاالفتقارأنثبتوقد
ضعفهم األكثرالقراءة،فيسبب هي بها وتحدث الطفل لها استمع التي الكلمات أن ووجد

.(27صم،2011أبودية،)القراءةفيسهولة

 ثالثًا: طبيعة العالقة بين االستماع والكتابة : 

يمكنللشخصمنالبشر،الكتابةهيوسيلةهامةلالتصالبين ينقلمشاعره،أنخاللها
.والوقائعمختلفالحوادثمنتسجيلهيرغبفيماويسجللديه،ماوتسليطالضوءعلى

 صومان ص2010)ويرى والكتابةأن( 145م، االستماع بين الجيدالعالقة المستمع أن هو
 بين أنيميز   الحروفيمكن يتمكن،أصوات بحيث كلماتها وكتابة صحيح،بشكلكتابتها

 .فيوقتالحقعكسعلىالتعبيرالكتابي،وكلهذاياالستماعالجيديزيدالثروةاللفظيةو
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يكونكاتًباجيًداألّنهيستفيدرمناألحيانيهوفيكثالمستمعالجيدفإن،إلىذلكوباإلضافة
.أسلوبهوكتابتهوفيثقافتههاألثرممايكونلاآلخرين،فيحتفظبهاوجهةنظروآراءمن

تكامليةوفيما سبق يرى الباحث   عالقة يربطهما األخرى اللغة ومهارات االستماع أن :
المهارات،وعدم البدمناالهتمامبتدريسهذه لذا باألخرى، وتبادلية،حيثتتأثركلمهارة

الفصلبينها.


 يوضح تدرج مهارات اللغة(: 2.3) شكل     اتصال مهارات اللغة         يوضح (: 2.2) شكل       

           

 

  كيف تحدث عملية االستماع : 
فيضوءمفاهيماالستماعيمكنالقولإنعمليةاالستماعتجريبالعملياتاآلتية:

1-. السمع حاسة بوساطة معنى ذات صوتية رسالة أو صوتي، بمثير اإلحساس
اإلحساسبوساطةالجهازالعصبيالسمعيإلىالدماغفيقومبتحليلالرسالةالصوتية،نقل-2

مجرد أنها أو السامع لدى السابق المعرفي المخزون ضوء في معنى لها كان ما إذا وتحديد
ضوضاء،أومجموعةأصواتالمعنىلها.

نالسامعمنتعرفمايسمعإدراكالتركيباللغويالمسموعذهنيًا.فيهذهالمرحلةيتمك-3
فيشكلجزيئاتتتكاملمعبعضهافتكونمحتوىالمسموعبشكلعام،وتتكونهذهالجزيئات
. ومستوياتها اللغة أنظمة من عليه متعارف ما وفق على المصوغة اللغوية التراكيب من

المرحل-4 هذه وفي المسموعة المادة واسترجاع السامع ذاكرة في المسموع ترتبطتسجيل ة

 االستماع

 المحادثة

 القراءة

 الكتابة

 الكتابة

 القراءة

 المحادثة

 االستماع
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بهوهذااالحتفاظمفاهيمالمادةالمسموعةمنخاللالعملياتالعقلية،واختيارمايريدالسامع
.(218م،ص2008عطية،)ارالتفكير،ثميسجلمااختارهمايطلقعليهمس

ثالثخطواتأساسيةتتمفيذهنالمستمعحتىيصلإلى:بأنهناكويرى الباحث      
وهي:،االستماعالجيد

موجهاًويتلقىتلكالكلماتوهوكلماتالمتحدث،المستمعيستمعل)متحدث:االستماع لل -1
جميععلىتنطبقوهيخطوةمثير،وقديلفتانتباههلهاأي،لهاوتركيزهانتباههجل

الناس(.
العمليةفإنالحديثبلغةاليفهمهااذاكان)استمع إليها:معرفة معاني الكلمات التي  -2

المستمعيسمعالكلماتفيبقىالثانيةالخطوةتنتقلإلىوالعندالخطوةاألولىتتوقف
(.دونفهمهاوتحليلهافقط

جنبًاإلىجنبفيذهنمعانيالكلمات)يتمفيهاتجميع:معرفة األفكار خلف الكلمات -3
خطوةتعتمدوهذهليصلإلىمعانياألفكارالمطلوبةمنالمتحدث،وتفسيرهاالمستمع

 . اتساعإدراكه(وعلىالفروقالفرديةفيالفهموذكاءالمستمع

 : طبيعة عملية االستماع
 

تتطلب االستماع وأنهاطبيعة بد ال مهارة واالستماع واالنتباه، واليقظة االهتمام من قدرًا
يببحاجةإلىتنمية،ألنمتابعةالتفاصيلمعاالهتمامصعبومرهقويحتاجإلىالتدر

لفهم إضافيًا نشاطًا االستقبال ويتطلب استقبال، مهارة هو فاالستماع والممارسة. والتعليم
)الشنطي،ىأساسالمعرفةالمسبقةوالخبرةالحقائقوالمعانيواستيعابها،والتفاعلمعهاعل

.(147م،ص2010
(.17م،ص2004والعزاوي،الهاشمي):تشملفهيطبيعتهافيمعقدةعمليةواالستماع

.الصوتيالتمييزطريقعنالمنطوقةرموزاللغةالتعرفعلى:أوالً
.الرموزهذهمعنىفهم:ثانياً
.المنطوقالكالمأوالرموزتتضمنهاالتيالرسالةأووظيفةاالتصالإدراك:ثالثا
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  : مكونات عملية االستماععناصر و 
عمليةمعقدةتبدومثلالتفكيرتماما،لذلكفإنهاتشتملعلىعناصرومكوناتاالستماعمهارة

 (95-94،صصم2007التالي:)عاشوروالحوامدة،ادراكيةمهمةوهيك

 :المركز واالنتباهستماع األول : دقة اال
يمتلكهاويبديهاالسامع،فالبدأنالتيجتماعيةدرجةاللباقةاالفيوتظهرآثارهذهالمهارة 

.ومعناهوفوائدهاالستماعيصلإلىدرجةمعينةمنإدراكأهمية

: : فهم الموضوع فهما شامال الثاني
الدقيقة المتابعة بعد إال الموضوع فهم يتم المتحدث،ال يبديها التى واألسباب العلل وادراك

.لسامعالعالقاتبيناألفكارالرئيسيةويدافععنهاأوينقدهابلالبدأنيدركا

  : ستماعالثالث : تدوين الحديث أو موضوع اال
 الهامة المهارات من التدوين منالتيعملية إذ ، المهارة هذه على المتدرب إال يتقنها ال

.األفضلالوقوفعلىالنقاطالهامةوالتركيزعليها

  عناصر أخرى لمكونات االستماع منها : (25م،ص2008)السليتيوحدد 
فهمالمعنىاالجمالي.-1
فهمالمستمعالمعنىالدقيقلكلفكرة.-2
متابعةتالحقاالفكارلتحديدالفكرةالرئيسيةوالتمييزبينالفكرةالرئيسيةواالفكارالمنبثقة-3

لهابالفكرةالرئيسة.عنبعضهاالبعض،وعالقةكلجزءباألجزاءاالخرىثمعالقتهاك
تفسيرالحديثوالتفاعلمعه.-4

معقدة،تعتمدعلىذهنيةنعمليةاالستماععمليةأ( 51-50م،صص1992)ويرى عليان  
االستماعفإنعمليةوبالتالي،واعطاءتفسيرلهاإلنصاتإلىالرمزالمنطوق،ثممحاولةفهمه

 :وهيعضهاعنالبعضعناصرأربعةوهيجزءاليتجزأبتتكونمن

 العام.فهمالمعنى -1
 والتفاعلمعهالحديثتفسير -2
 .ونقدهالحديثتقويم -3
 .الشخصيةمعالخبراتالمقبولالمحتوىربط -4
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ومكونات(48صم،2005)والعزاوي  الهاشمي ولخص المكوناتفياالستماععناصر
التالية:

التلقي -1 الوسطىاألذنإلىونقلهااألذن،قناةعبرالصوتيةالرسائلاستقبالأي:
 .فاألذنالداخلية

بموضوععالقةذاتسابقةخبراتمنلديهماباستدعاءالفردقيامبهويقصد:التفاعل -2
.والوحدات،لألفكاراإلجماليالمعنىفهمفيمنهاواالستفادةاالستماع،

المشـكالتتقييممستوياتهمضوءفيالتالميذمنيتوقعحيث:األحكاموإصدارالنقد -3
.بشأنهاالمناسبةاألحكاموإصدار،ونقدها،المتلقاةالرسائلفيالواردة

 أنواع االستماع :
سبق مما كثير وتفسيرأشيرفي وتحليل لفهم واإلرادة القصد على يعتمد فن االستماع: أن

يتحققكليًاأوالفهم،والتحليل،والتفسيرقدالوبماأنالحكمعليهانتقادهواصدار،ثمالمسموع
وفقًالمايتمتحقيقهأنواعًافقدرأىالمربونأنلالستماعجزئيًامنقبلالمستمعنحوماسمعه،

.مناألشياءالثالثةالسابقة

( 160-159صصم،1996الشنطي،):علىالنحوالتاليأقساماالستماعتلخيصويمكن
 :

 غير المركز ) أو االستماع الهامشي ( :االستماع  -1
اصدار،ودونتفاصيلالحديثفيالدخولمعرفةالخطوطالعريضةلمايقالدونوهو

ومعظماستماعصغارالسنمنهذاالنوعفضاًلعنسوءالفهموالنقل،الحكمعليه،
 االستمتاعي : االستماع  -2

 استماع خاللهوهو من الفرد يهدف النفسية المتعة من يخلو وال فهمالوالروحية،
المتعةتغلبعليه.ولكنتفسيرالووالتحليل

 :االستماع اليقظ  -3
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منورائه يهدف الذي الفردوهو نفسها؛ المسموعة بهدفالمادة والتحليلوذلك الفهم
والفصولالدراسيةيكونفيالمحاضراتوالندواتوهذافيكثيرمناألحيانوالتفسير،

 النقدي :االستماع  -4
بلفحسب،منورائهعلىالفهموالتحليلوالتفسيرالفردوهواالستماعالذياليقف

يعتقدهمنخاللماوتمليهعليهوجهةنظرهبمااستمعإليهذلكإلىمقارنةمايتعدى
يتخللبعدلهأوعليه،وقدسواءكانالحكماصداراألسسوالمبادئالكامنةفيه،ثم

من الموازنةويتطلباقشةالمقارنة النقدي بـينوالتمييـزوآخر،متحدثبيناالستماع
وهذا،والخاطئةالصحيحة،األفكاربينوالمقارنةومعانيها،المنطوقةالكلمـات

هللا،فضل)المتحـدثمشـاعرواكتشـافوالرأي،الحقيقة،بينيسـتلزمالتمييزاالستماع
.(39،صم2003

 :المتبادل أو المستجيبالستماع ا -5
واحد فيتكلم ، معين موضوع حول مناقشة في مشتركين األفراد فيه يكون الذي وهو

يقومالمستمعينمنتساؤالتتحدثويستمعالباقون،وفيأثنـاءالمحادثـةأوالمناقشة
(.48ص،م2000عليان،)عليهابالردالمتكلم

وتـذكرتسلسلاألحداث،ماسمع،استرجاعاالستماعيعقبحيث: التذكري  االستماع -6
 .  (39ص،م2003،هللافضل)منهمعينةأجزاءواستعادة

( علوي قسم 2010ولقد ص 25-17م،ص فهناك أهدافها، حسب االستماع أنواع أنواع4(
هي:

.االستماعللفهموجمعالمعلومات -1
.واالنتقادالتقييمأجلمناالستماع -2
.المشكالتحلأجلمناالستماع -3
.والسعادةالمتعةتحقيقأجلمناالستماع -4
:منها،أنواعاًلالستماعأن(160م،ص2009)وآخرون  الهادي عبد يرى  و    
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 رسالةتوضيحأوموضوع،تلخيصأو،صياغةإلعادةاستماعهو:العاكس االستماع
.المتحدث

 المشاعروقراءةالمتكلم،لتفسيراالنتباهتركيزفيويكون:النشيط االستماع.
 يدورفيهامافهمبقصد،علميةندوةأودرس،إلىاستماعوهو:االستيعابي االستماع 

 متطلبات عملية االستماع :
 في جوانب بوجدانهشخصيةلالستماع يرتبط ما فمنها بعقله،المتعلم يرتبط ما ومنها

المستمع،فيستمتعبمايسمعوبمنيستمعأحاسيسالوجدانيةيتغلغلفيالناحيةفاالستماعمن
 من أنه عن فضاًل العقليةالناحيةإليه، من نشطًا المستمع يكون أن الذهنيةالناحيةيستلزم

،وقراءةوتفسيرهواستيعابهفهمهجلومنتبهًاإلىالمتحدثومنصتًاإلىكالمهومتأمالفيهأل
 .  (2،ص2002)نيروخ،معالمتحدثمشاعرهوحركاتهواستشعارالحاجةإلىالتواصل

( .متطلبات االستماع في عشر نقاط أساسية هي:84م، ص2011ويصنف عبد الباري )
عنالبحث-5،الشكل-4،االنتباه-3رة،قدرةالذاك-2السمعأوالسماع،-1

  ،  الذاكرة في المخزنة -6األفكار المقارنة  ف-7 أو إيماءاتاختبار إشاراتحص أو
 التفكيرالحاذقبعدلحظةاالستماع.-10تحديدالمعنى،-9الصور،-8الحديث،

لكياًنيھذنشطاًمستمعاًالمتعلمكونين:أنمنأهممتطلباتاالستماعهوأويرى الباحث 
تفاعلي ما إليهستمعيمع حركاتوتركيزه، لهعلى والبد هومشاعره، من وتحليل وتفسيرفهم

 ما سيمضمون إليهتمع استمراريةعلىيقودهمما والتركيزاالنتباه ما  .هستوعبيواستثمار
توفرهاوسائل االستماع : أن ينبغي وسائل هناك جيد بشكل االستماع عملية تتم كي

: (5،صم2010حسين،)وهي

 البدأنيقصدالمستمعقصدًالموضوعالسماع.القصد والنية : -1
بحاجاتالنفسية والبدنية :الصحة  -2 واالنشغال والبدني النفسي االعتالل ان حيث

النفسوالبدنمنالصوارفالتيتصرفعناالستماع،ممايؤديإلىتشويشعملية
 االستماع.
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وقدذكرابنجماعةفيتذكرةالسامعوالمتكلم:أنعلىالمستمعأنحسن الهيئة: -3
الثياب،نظيفهما،وأنيكونقلبهفارغًامنالشواغل،يكونكاملالهيئة،متطهرالبدنو

وذهنهصافيًاالفيحالنعاس،والغضب،والجوعشديد،أوعطشأونحوذلك،
 لينشرحصدرهلمايقال،ويعيمايسمعه.

لكيينجحالمعلمفيتدريبطالبهعلىاالستماعيجبعليهأنيعي:ويضيف الباحث
  :أواًلمايلي

  .يكونلدىالمتعلمالقدرةعلىالتمييزبينأصواتالكلماتالتييسمعهاأن -1
أن -2 عليه ويجب الجيد للمستمع الالزمة العادات أهم على يتعرف أن المعلم على

 .يتعرفأيضًاعلىالعواملالتيتعوقاالستماعالجيدوتحولدونتنميةمهاراته
 ع.رةاالستماأنيكونلديهدرايةبمستوىالمتعلمينفيمها  -3

 وظائف االستماع:
اآلتية الوظائف خالل من أهميته وتتضح هام، لغوي فن الحوامدة،:االستماع و )عاشور

 . (220م،ص2009

  :االستماع عامل حاسم في نمو مهارات اللغة األخرى  -1
خالليكتسبالطفلثروتهاللغويةمنة،اللغويهوعاملحاسمفينموالمهاراتاالستماع

وعندمايصلإلىنهايةسنته،ربطالصوتوالصورةمعاً،والصوتوالحركة،والصوتوالعمل
فينطقاألولى الكلماتاألولىيبدأ ينطقوفيالغالب، األم،مثلأسماءأقربالناسإليه:

.وهكذانجدأناالستماععاملحاسمفيظهورالنطقعندالطفل،واألب،واألخوة

 :وسيلة للحفاظ على التراثاالستماع  -2

النسيانمنالتراثحفظفياالستماععلىالشعوبوخاصةالعصورمرعلىاألمماعتمدت
ووالضياع، جيل كل كان إلى خبراتهالينقل إليها ويضيف أسالفه خبرات منه األصغر جيل

تتكرر،الخاصة وظلت العملية حتىهذه الكتابة، للتراثوظهرت التسجيل عصر ولوالبدأ .
 .حضاراتماكنالنسمعشيًئااآلنواختفتلضاعتثقافاتهميتهوأاالستماع
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 :االستماع وسيلة للتعليم والتعلم -3

فيالمحاضرةوالمناقشةوغيرهايعتمداعتماًداكبيًراعلىاالستماعالواعيإنالوضعالتعليمي
التعليمية،العمليةفيالتكنولوجيااستخدامومدىالتعليمية،الوسائلأهميةكانتومهماالناقد،

 ..وتقنيةتقدماًاألكثرالبلدانفياألدوارأهميلعبيزالالإالأناالستماع

 :االستماع وسيلة لالتصال -4

 االتصال أوجه أن المهم من أصبح أنه ندرك السابق البند البرنامجيجبمن يتضمن أن
المختلفة الدراسية ،المدرسيالموضوعللطفلفيسنواته األطفالالبدءفيتدريبأيضرورة

.للطفلالكالموفرصاالستماعالمختلفةالتيتوفرفرصالواالستماعوإيجادالتكلمعلى

عددًاآخرمنوظائفاالستماع:(197-196م،ص ص2007وأورد عطية )  

لالستماعدورمهمفينشرالثقافةوالمعرفةعنطريقوسائلاالتصالالمختلفة.قد -1
 مباشرة المحاضرات الى الفضائياتأنستمع أو الصوتي، التسجيل أجهزة بواسطة و

المعارف أنواع على الفرد خاللها من يطل واسعة نافذة يعد فاالستماع المختلفة
 والخبرات.

2-  اإلرسالالصوتيمستالحاجةإلىاالستماع.إذالقيمةبعدأنتطورتتكنولوجيا
 لكلهذاالتقدملوالمهارةاالستماع،ووظيفتهافيالتعلموتعديلالسلوك.

تؤديها -3 ال وظيفة لالستماع تكون التأييد حشد إلى والحاجة الديموقراطية عصر في
 مهاراتأخرى.

 معين.فقوعبئةالرأيوإثارةالحماسنحوملالستماعدورفيت -4
 لالستماعدوررئيسفياالتصالعندمنفقدالبصر -5
 االستماعالمنفذالوحيدلتعلمالكالم. -6
 بهتكتسبعاداتاجتماعيةضروريةفيحياةالناس. -7
 ينميالقدرةعلىاالستيعابوالفهم. -8
 يزيدمنثروةالمستمعاللغوية. -9
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 يتطلبهاعملهاليومي.يمكنالفردمناإلحاطةباإلرشادات،والتوجيهاتالتي -10
 ينميالقدرةعلىالفهمواالستيعاب،ويدربعلىاالنصات. -11
اآلخ -12 تقدير على أيعود المتحدث، واشعار واحترامهم، رين بأنالقارئو

موضوعهذوقيمة.ويضعاألسساألوليةللفكرالناقد.

 :  صفات االستماع الجيد
 ( : 228م، ص2008)عطية، ا :منه إن عملية االستماع الجيد تتسم بصفات عديدة

 االنتباهالشديدوالتركيزالمستمرمنالمستمععلىالمسموع .1
 التفاعلبينالمستمعومحتوىالمسموعوالتفاعلبينالمستمعوالمتحدثاوالمرسل .2
 قدرةالمرسلعلىإيصالالرسالةبوضوحإلىالمستمع. .3
 تالؤممحتوىالمسموعوقدراتالسامع. .4
 المسموعإلىرغباتالسامعوحاجاتهواهتماماته.استجابةمحتوى .5
 صلةالمسموعالوثيقةبالخبراتالسابقةلدىالسامع. .6
 توافرعواملالتشويقفيصوغالمسموع. .7
 استيعابالمسموعمنالسامعوتحديدعناصرهالرئيسية. .8
 .تقويمالمسموعواالستفادةمنمحتواه .9

 .وسلبينحوالمسموعأتكويناتجاهإيجابي .10
 .خلوبيئةاالتصالمنالمشتتاتالداخليةوالخارجية .11

م، 2011وتتوقف كفاءة االستماع على عدة عناصر أو متغيرات منها : )عبد الباري، 
 : (85ص

 سالمةحاسةالسمعلدىالمستمع. -1
 يقظةالمستمعلموقفاالستماعوللرسالةالتييريدالمتحدثإيصالهالآلخر. -2
 ته.طبيعةموقفاالستماعذا -3
 ألفةالمستمعبطبيعةالموضوعمثاراالستماع. -4
 يث.سلوبيةللمتحدث،وطريقتهفيالحدمعرفةالمستمعبالخصائصاأل -5
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خلوموقفاالستماعمنالمشتتاتالتيقدتعيقوصولالرسالةاللغوية. -6

 :  صفات المستمع الجيد
هذهالصفات:بعدةصفاتتميزهعنالمستمعالعادي،ومنيتصفالمستمعالجيد

:(85صم،2001ومناع،طعيمة)

المتكلمغرضيعرف المتكلممعيتعاطف، ،الرئيسةلألفكاريستمع،يقالمايتوقع،
،االستنتاجاتيستخلص،يتذكرتتابعالتفاصيل،الشفهيةالتعليماتيتبع،يستمعللتفاصيل

الصلةذاتالرئيسةالتميزبينالمواد،الخيالمنالحقيقةيميز،يقالماعقلهفييلخص
واستمتاع،بتذوقيستمع،يقالماويفنديحلل،رئيسةالغيرالموادمنبالموضوعالوثيقة

.للفهمالصوتيةالسياقإشاراتيستخدم

منالمهارات،فمنهمتلكعلىالمنظمالتدريبإلىيحتاجونماعادةالعربيةللغةفالدارسون
على القدرة لديه يوجد دقيق،األصواتمالحظةال يستطيعومنهمبشكل األفكار،متابعةال

تربطبينالتيالعالقاتيدركالمنومنهميسمع،مامعنىاستحضاريستطيعالمنومنهم
.األفكار

عددًامنالصفاتالتيينبغيأنيتصفبهاالمستمع (229م، ص2008ويورد عطية )  
وهي:الجيد

 .رغبتهفياالستماع .1
 .االستمرارفياالنتباهطوالمدةاالستماع .2
 .إظهاراهتمامهبالمسموع .3
 .زامهبآداباالستماعتإظهارتقديرهواحترامهللمتحدثوال .4
 .عدممقاطعةالمتحدث .5
 .قدرتهعلىفهمالمسموعوتحليلمحتواه .6
 .تدوينهالعناصرالرئيسةفيالمسموع .7
 .تستدعياالستفسارواالستيضاحفيالمسموعمورالتيتحديداأل .8
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 .قدرتهعلىالربطوالموازنةبينالمحتوىالمسموعوالخبراتالسابقة .9

 

هوأنالجيدالمستمعبهايتصفالتيينبغيأنالسمات:أنمنبعضويرى الباحث  
الجيدواحد،والمستمعبأسلوباألشياءإلىيستمعوالاآلخرين،إلىكيفيةاالستماعيعرف

األفكارالكافيةاللتقاطالقدرةلديهوبالتاليإليه،يستمعأنمايجبيختارويحددالذيهو
الجزئية واألفكار بالتمييزإليه،يستمعفيماالرئيسة القدرة لديه أنه األفكار،هذهبينكما

االستمراريمكنهوكذلكإليه،يستمعفيمارأيووجهةنظرهووماحقيقةهومابينوالتميز
إذاصمتالمتكلم.الحديثفي

  الشروط الواجب توافرها في المتحدث :
م،1992هناكمجموعةمنالشروطالتيينبغيأنيتصفبهاالمتحدث،وقدأوردالمهدي)

 :(شروطًاخاصةبمظهرالمتحدثومضمونالحديثوهي57ص

ولباسهمناألشياءالصارخةينبغيأنيكونالمتحدثحسنالمظهر،وأنيخلومظهره-1
 والملفتةللنظرحتىاليصرفانتباهالمستمع.

 ينبغيأنيكونالمتحدثمستقباًلللمستمعبوجهه.-2

حالةمناالسترخاءوفىوضعجيدومريح،فيينبغيأنيتأكدالمتحدثأنأعضاءجسده-3
 التوتر يتخللها بأوضاع يكون تثيرالعصبيفال أو العضلي، المستمعأو سخرية أو دهشة
 ويكونذلكقبلوأثناءوبعدالحديث.

ينبغيأنيكونالمتحدثحريصُاعلىعدمالمبالغةفىإظهاراالنفعالإاللضرورة)مثل-4
إثارةحماسةمعينةفيالوضعالذييدعوإلىالحماس(،واليبالغفىحركاتيديهأوجسمه

 أثناءالتحدث.

5- افيالتوسط بهسرعة سريع يكون وال وممل بطئ يكون فال لسرد أخطاء موضوع،
 يعتمد كبير تأثير له ومريحًاعليهالحديث جذابًا المحتوى كان فإذا والمناقشة، الحوار مسار
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للمستمعاستمرالنقاشالبناءوآتىالتواصلثمرته،ولكنإذاكانالمحتوىخالفذلكيصبح
 يجةسلبيةعلىكالالجانبين.النقاشدفاعيًاأوهجوميًاوالنت

:مراعاتهاهيوالشروطالتييجبعلىالمتحدثأنمنأهمالسماتويرى الباحث:  

 المتحدثوالحديث.صدق -1
 .الوقفاتااللفاظواستخداموضوحالصوتومخارج -2
 .بالشواهدواالستداللاالنتباهجذب -3
والحياديةوتوزيعالنظرعلىالمستمعين.الموضوعية -4
.والصبروالمرونةالنفسضبط -5
.المناسبوالمكانوالموضوعالوقتاختيار -6
 .الذييتحدثعنهللموضوعالمعرفةالتامة -7

 الشروط الواجب توافرها في المستمع :
كيتتمعمليةاالستماعبنجاحيجبأنيتوفرفيالمستمع(129ص، م2007) مدكوريرى  

مايلي:

 االنتباه.حسناالصغاءواالنصاتوتركيز -1
 االقبالعلىالمتحدثبالوجه -2
 عدممقاطعةالمتحدثأثناءالحديث -3
 عدماالنشغالأوالتفكيربأشياءخارجةعنالموضوع. -4
 التفاعلمعالمادةالمسموعة. -5
 احترامالمتحدثواحترامرأيه. -6
 ابداءالرأيبلطفواحترام -7
ستدعاءالمعلومات.تدوينالملحوظاتالتيتعينعلىالفهموالتذكروا -8

تتملكيالواجبتوفرهافيالمستمعالشروط(29‐28ص ص م،2008) السلتيني ويلّخص  
:منهافاعلبشكلعمليةاالستماع



36 
 

يتكونمنمجموعةمناألجزاءقديصيبشروط األذن:  -1 تعتبراألذنجهازًاعضويًا
بالوسائل المريض عالج ينبغي عندها االستماع، عملية يعيق مما ما خلل أحدها
بطلب يسمع مما يثبت أن المستمع على ينبغي ذلك من التمكن يتم لم وإذا الطبية،

إذاكانالمستمعيعانيضعفًاتكرارهإذالميكنواضحًا،أوطلبرفعصوتالمتحدث
فيطبلةاألذن.

العقل شروط -2 فإذااللغويةالثروةحدودفيالمناقشةتكونأنيجب: استمعللمستمع،
وهذايؤديخاطئ،معنىافتراضإلىيؤديفقد،قبلمنيسمعهالمجديدةكلمةإلى
إليهيستمعماربطعلىقادراًالعقليكونأنوينبغيالفهموقلةاالستيعاب،سوءإلى

السابقة تحققالحقةخبراتمنالسابقةالخبراتتوظيفويستطيعلديه،بالخبرات
ومعتقداتومبادئأفكارمنإليهيستمعماتقييموكذلكيستطيع،فائدةللمستمعبالتالي
.سابقة

مسجاًل،شريطاًأويتحدثإنساناًمصدرالصوتيكونقد:اللغوية المصادر شروط -3
إذافمثالًسليمةوواضحة،بصورةالمتحدثعنداألصواتمخارجتكونأنيجبفعليه

ذلكوغيروالتاءالسينبينحرفيماأوالميم،أوحرفيالنونبينيخلطكانالمتحدث
الحروفمن عملية، وسليم،بشكلتتملناالستماعفإن منتحتاجوبالتاليجيد

بشكلمسموعاًعالياًالصوتيكونأنوينبغيالمقصود،لمعرفةكبيراًجهداًالمستمعين
االستماعيعيقمنخفضاًكانفإذاواضح، منالمحيطةالبيئةتخلوأنويجب،

عمليةاالستماعوقديؤدييعيقذلكألنالمتداخلة؛األصواتأوالضوضاءوالضجيج
 .إلىسوءالفهمواضطرابه
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:  (130م،ص2007)مدكور،الشروط الواجب توافرها في أدوات االستماع : 

أل -1 األذن وبخاصة العيوب من وخالية صالحة تكون التوصيلأن قناة نها
 األساسية.

يعيق -2 ما كل ومن بوضوح الصوت وصول موانع من العامة البيئة تخلو أن
االستمرارفيالتواصلعمليةاالستماعالجيدومنالمشتتاتالتيتحولدون

 .ءالفهمواالضطرابوالتشويشألنذلكيؤديإلىاالنقطاعوسو
 التسجيلوالبثصافيةونقية.أنتكونأدوات -3
 أنيختبرالمعلموالفنيالمساعدكلذلكقبلالبدءفيعمليةاالستماع. -4

يلي:أنهلكيتتمعمليةاالستماعبفاعليةينبغيمراعاةماويرى الباحث:

 وضوحالمادةالمسموعةوخلوهامنالتعقيدات. -1
 أنتكونالمادةالمسموعةمشوقةوجاذبةلالنتباه. -2
 سموعةفيجويخلومنالضوضاء.عرضالمادةالم -3
 رضيجبأنيتناسبمعالمستمع.أسلوبالع -4
.تجربةالمادةالمسموعةقبلعرضهاأمامالمستمعينوالتأكدمنصالحيتها -5

 االستماع : مهارات 
عرضتكتبالمناهجوطرقتدريساللغةالعربيةواألجنبيةعددَامنمهاراتاالستماعالرئيسة 

  والفرعية،لعلمنأبرزهامايلي:

وتعرفالمباشروالتذكراالستماع،عندوالتركيزاالنتباه بينالسببيةالعالقاتللمسموع،
للكلمةالتركيبيالتحليلوالرأي،الحقيقةبينوالتمييزوالخيال،الحقيقةبينوالتمييزاألفكار،

والتمييزالسياق،منالكلمةمعنىوتعرفاالستماع،فيوالدقةوالسرعةالتعليمات،وتتبع
دوافعوتعرفللمسموع،العامةالفكرةوتعرفالمتشابهة،اللغويةاألصواتبينالسمعي

وتحليلسيقال،بماوالتنبؤالمسموعة،اللغةخصائصوادراكالصوتايحاءاتوفهمالمتحدث،
وفهمالناقصة،الجملفيالمحذوفوتعرفاستنتاجاتإلىوالوصولالمسموعة،األفكار
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واالستفادةيسمع،مابأهمواإللمامويسر،سهولةفييسمعماوتتبعاالستماع،عندالجملة
.عالقةلهليسوماعالقةلهماالمسموعوتقويمبالمسموع،

أنلالستماعمهاراتكثيرةيجبتمكينالمتعلمينمنها:(238م، ص2008ويشير عطية )
المهاراتتشتقمنمفهوماالستماعوأهدافهووظيفتهفياالتصالاللغوي،وهيتختلف وهذه

 مرحلة، إلى مرحلة وعلى هذا األساس فإن هذه المهارات في المرحلة األساسية هي :من
التمييزبينأصواتالكلماتمثلخضر،خصر،،إدراكأصواتالحروفاألصوات،تحسس

االنتباهعلى،فهممعانيالكلماتمثل:دار،دور،حديث،قرية،بحر،شطر،حاضر،شاطر
التمييزبينأصواتالحروفالمتقاربةالمخارجمثلالسين،والصاد،،المسموعوالتركيزعليه

 والثاء السلو،والذال، التكيف له والتهيؤ االستماع لموقف كي التوجيهاتاالست، الى ماع
فهمالفكرة،فهممعانيالجملالقصيرة،االلتزامبآداباالستماع،متابعةالحديثوالتوصيات،

 الموضوع حولها يدور التي ، السابقة بالخبرات الموضوع أفكار ربط أهمية، استخالص
تذكر،عباراتالتيبدأبهاالحديثوالتيانتهىبهاتذكرال،فهممضمونالحديث،الموضوع

 والشخوص األحداث وأبرز الموضوع في المتكررة الكلمات ، المسموع عنمحاكاة اإلجابة ،
 األسئلة، الحديث مضمون فهم ، سردها واعادة قصيرة قصة سرد السجعمتابعة تحسس ،

الوتحسسمشاعرالمتحدث.االنفعوااليقاعفيالمسموع،ادراكاغراضالمتكلم،

اتاالستماعالرئيسةفيالتالي:(مهار83م،ص2009وصنفمدكور)

 .السمعيالتمييز -1
 .التصنيف -2
 .الرئيسةالفكرةاستخالص -3
 .االستنتاجيالتفكير -4
 المحتوىصدقعلىالحكم -5
 .المحتوىتقويم -6
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،فقدحّدداالمهارات(138م، ص2012( ، وهندي )161م، ص1996وأما الشنطي ) 
األساسيةلالستماعفيأربعمهاراتهي:

،والربطالتنظيمعلىوقدرةذهنصفاءإلىتحتاجعقليةعمليةفالفهم: الفهم دقة  -1
وتركيزوإقبال،برغبة،المسموعةللمادةالجيدةبالمتابعةإالالدقيقالفهميتأتىفـال

 .شديد
وتـأثرالسـلوكتغـييريشملأنهحيثالفهممنشموالًأكثراالستيعاب: االستيعاب -2

 .الوجدان
 البـدواالستيعابالفهم،إلىفباإلضافةالمادةاسترجاعإلىالمستمعيحتاجقد:التذكر -3

.المناسبالوقتفيواستدعائهاالمعلومات،اختزانعلىالقدرةمن
.العمليةالحياةفيالمسموعةالمادةمنواالستفادةالحواروالمشاركةمثل:التفاعل -4

( ويونس الرشيدي، من كل ص1999وذكر األساسية135-134م،ص المهارات من (عددًا
لالستماعوهي:

:بينوذلكالسمعيالتمييز -أ
."نامقام،"وكلمتي"الطاءالدال،"حرفيمثلالنطقفيالمتشابهةوالكلماتالحروف-
.والتنغيموالنبرةوضعفهقوةالصوتحيثمن:الصوتيةاألداءات-
.سماعهاحسبعلىاألصواتأنواع-

 معانيالمفرداتوالجملوالعبارات. -ب

.المسموعللموضوعالرئيسةاألفكاراستخراج.ت

.العامةالفكرةاستخراج.ج

فيواضحتينحقيقتينخاللمنالجديدةالحقيقةإلىالتوصلبهاويقصداالستنتاجمهارة.ح
.النص

.السطوربينمافهمأي:الضمنيالفهم.خ

.الردئمنالجيدتمييزوهي:النقدمهارة.و
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الرأيإبداء.ز

فيدراستههذهوقد استند الباحثيتضحمماسبقبأنمهاراتاالستماعمتعددةومتنوعة،
علىعددمنالمهاراتالسابقة،وبناًءعليهاقامببناءأدواته،المتمثلةفيقائمةمهارات

  االستماع،وبطاقةمالحظة،باإلضافةإلىاإلختبارالتحريري

خطواتتدريساالستماع:

منالتيالخطواتبعضيتبعأنالمعلمعلىوفعالجيداستماعدرسهنالكيكونلكي
ومناع،طعيمة):الخطواتهذهضمنومنالطالب،لدىاالستماعمستوىمنأنترفعشأنها

.(88صم،2001

بأهميةالضوءعلىتالميذهالمعلميسلطبأنوذلك.االستماعلدرساعدادالمتعلمين -
مهارةلهميحددوأنعليهم،يلقيهاسوفالتيالعلميةالمادةطبيعةوشرحلهماالستماع
ومتابعةوالثانوية،الرئيسيةاألفكاربينالتمييزمثلتنميتهاعندهم،يريدالتياالستماع

.األحداثمنسلسلة
كانإنالبطيئةالقراءةمثلالمحدد،الهدفمعتتفقبطريقةالعلميةالموادتوفير -

السريعةمعقدة،مهاراتتنميةالمطلوب القراءة التالميذتدريبالمطلوبكانإنأو
.الحديثمسرعىبالمتحدثيناللحاقعلى

المسموعة،العلميةالمادةفهمتعوقالتيالصعبةوالمصطلحاتالكلماتيوضحأن -
حتىتالميذهأماماللوحعلىأسماءهمكتبشخصياتعّدةبينحواًراالنصكانوإذا

.والتذوقالفهملهمتيسر
أسئلةبطرحوذلكتعليمات،أوعلميةمادةمنإليهاستمعوافيماالطالبمناقشة -

.المنشودبالهدفترتبطمحددة
 .لزمالئهمشفويتقريروتقديمالمعلم،قالهمابتلخيصالمتعلمينبعضتعيين -

األسئلةالمتعلمينأداءتقويم- طرح خالل أعمقمن هي الهدفإلىوأقربالتي
بخصوصه.التالميذتقدممستوىقياسيمكنومماالمنشود،



41 
 

آخرمنالخطواتالتيينبغيالسيرعليهافيدرس(15م، ص2009ويورد مسعد ) عددًا
االستماعوهي:

أهميةالدرس،وطبيعةمنخاللشرحلدرساالستماع،المتعلمينأذهانإعداد:التمهيد  -1
 ستقدم التي العلمية لهمالمادة ثم تحديد، التي تدريبهمالمهارة إلى تهدف ، استخراجمثل

 .الفرعيةاألفكاروبينبينهاوالتمييزاألفكاراألساسية،
كالقراءة،تحقيقهيتعينالذيالهدفمعيتناسبوبماالعلميةالموادعرضيتم :العرض  -2

 .كذلإلىوماالفقرة،نهايةفيقليالً،أوالتوقفببطئأوبسرعة
توفير كل ما يمكن أن يساعد على تحقيق أهداف الدرس  -3 ل، الكلماتكشرح ،معاني

و المتعلمينمناقشة إليه، استمعوا خاللفيما تحقيقمن إلى توصل التي األسئلة طرح
 .األهداف

باألهدافالسلوكية،تقويم التحصيل بطرح أسئلة أكثر عمقا  -4 فيصياغتها ارتباط لها ،
ةلجميعفيهذهاألسئلةأنتكونشاملومنشروط،التيسبقتحديدهاعندإعدادالدرس

األهداف،وقادرةعلىقياسماوضعتلهفقط.
فيخمسةخطواتخطواتالسيرفيدرساالستماع(137م، ص2010وصنفت الشنطي )  

أساسيةوهي:
األعداد-1
التمهيد-2
العرض-3
المناقشة-4
االستماعالثاني-5

 طرائق تدريس االستماع : 
تحديدطريقةثابتة التعليميةيعملعلىعرقلةاالستماعأمرلتعليمإّن العملية طريقةألن،

فيالتعليميالوضععلىاعتماداًتدريجياًتجديدهايتموأساليبهاالتعليم حاالتوخاصة
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مهارةتعليموتعلميمكنأنتمربهاطريقةالتي،ولكنهناكمراحلثابتةإلىحدماالطوارئ
 (220م،ص2009وامدة،)عاشوروالح:االستماعأالوهي

مناسبةتكونبحيث،مسبقاًالسمعيةالموادبإعدادالمعلميقوم : المرحلة األولى: مرحلة اإلعداد
الجيدعلىاالستماعتساعدالتيوالوسائلاألدواتتعدثموخبراتهم،وتوجهاتهمالطالبلقدرات

 .تعليمهمنوالغرضاالستماعمنالغرضتحديديتمو

منخاللتسليطالضوءهذهالمرحلةباللجوءإلىالمعلميقوم :الثانية: مرحله التنفيذالمرحلة 
على المهمة، انتباهالنقاط المتعلمينويوجه مع وسماعها تسجيلها بطريقة المتعلمين،إليها

باوالسماحلهم مناسبةلذلكالموقف، التييراها النقاطباآللية والعملعلىلمناقشةحولهذه
حيثقبلمنالهامةالنقاطعلىكيزالتر الصحيحاالتجاهفيالمتعلمينآذانيوجهالمعلم

 .االستماععمليةبتحسينللسماح

الفعلأومايطلقعليهاردودبعمليةأشبههيالمرحلةهذه:المرحلة الثالثة: مرحلة المتابعة
الذينيبدونبعضالمتعلمينبعضوهنايقومالمعلمبفتحمجالالمناقشةأمام،بالتغذيةالراجعة

وهنايتموضعالنقاطعلىالحروففيمعرفة،التساؤالتواالستفساراتحولالمادةالمسموعة
األخطاءالتيقدتحدثأوحدثتفيلتجنبماتحققمناألهدافوتقويمالموقفاالستماعي

.موقفسابق

 االستماعالجيدوهي:طرقومراحلأخرىلتعليم (52م، ص2008)الطحان، وذكرت 
مرحلةاإلثارةوالتشويق.-1
مرحلةالتفاعلاالستماعي.-2
مرحلةالمناقشةوالحوار.-3
مرحلةالتخيلالفكري.-4

ير (246م، ص2008عطية ) أما    دمنهيجبأنيعدايرىكييحققدرساالستماعما
لتنفيذ يخطط أن و جيدًا لفلسفةهإعدادًا تام وفهم محددة، أهداف على مبنيًا دقيقًا تخطيطًا



43 
 

الخطوات بإتباع االستماع درس ينفذ أن ويمكن فيه، المؤثرة والعوامل وطبيعته، االستماع،
اآلتية:

درساالستماعهياختيارالنصالذييراداختيار النص: -1 إنأولعمليةيتأسسعليها
 .التحدثفيهتسميعه،أوموضوعالحديثالذييراد

وما:تحضير النص -2 الترقيم، وعالمات الكلمات، تشكيل من والتأكد دقيقة قراءة وقراءته
 .يقتضيمنتعبيرصوتيعنالمعاني

،ودفعهملإلنصاتواالستيعابألناالنتباهالتقديم للنص وشد انتباه الطلبة على المسموع -3
 أولركيزةتقومعليهاعمليةاالستماعبرمتها.

فيجب:و البدء بالحديثأءة النص، قرا -4 مكتوبًا تسميعنصًا كانالموضوعالذييراد إذا
علىالمدرسمراعاةمايأتي:

الوقوفأمامالطالب،وعدمالتجولفيأثناءقراءةالنصألنذلكيشتتانتباهالطلبة، -أ
 ويضعفسيطرةالمدرسوإدارتهالدرس.

تكونالقراءةمعبرةعنالمعاني،تراعيأنيقرأبصوتمالئملسعةقاعةالدرس،أن -ب
كما المعاني إليصال ينبغي ما بكل يستعين وأن للكلمات، والنحوي الطرفي التشكيل
يريدهاإلىالسامعبمافيذلكنبراتالصوتواإلشاراتواالنفعاالت،ورفعالصوت

 وخفضه.
هيأه:مناقشة المسموع -5 التي األسئلة المدرس يطرح الخطوة هذه مستوىفي لقياس ا

االستيعاب،ومدىتحققعمليةاالستماع،علىأنيشاركجميعالطلبةفيالمناقشةلكي
الطلبة، أسئلة إلى يستمع ثم الحديث أو النص إلى استمعوا قد الجميع ان من يتأكد

 واستيضاحاهم.
ضوءتحليلبعداالنتهاءمنالمناقشةتبدأعمليةتقويمالطلبةللمسموعفي:تقويم المسموع -6

أفكاره،ومايتفقونمعه،ومايختلفونمعه،لغةالمسموع،وأفكارهوطريقةتناولهاوالتعبير
عناه،وصلتهابعنوانالنص،ومدىارتباطهابالواقع،ومايمكنأنيستفادمنها،واستنتاج

 المقاصدالكامنةخلفالمسموع.
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الستماعمنفنوناللغةالتييعدتعلمهامنإنا العوامل المساعدة في نمو مهارة االستماع: 
أصعبالفنوناألخرىألنهيتطلبإتقانمهاراتعديدةغيرمهاراتاالستماعنفسة،فالمستمع

البدلهمنإتقانمهاراتالقراءةعندمايكونالمسموعمقروءًا،والبدلهمناتقانمهارات
إتقانهمهاراتاالستماع،وبهذاتتضحصعوبةالكالمإذاكانالمسموعحديثًازيادةعلىوجوب

مكن أن تسهم بشكل فعال في نمو يمن العوامل التي تعلممهارةاالستماع،ولكنهناكالكثير
 (234م،ص2008)عطية،:مهارة االستماع منها

قدرةاألجهزةالصوتيةعلىمالحقةأذنالسامعوتوصيلمحتوىالمسموعبطريقةتتسم .1
 أعطىبالوضوح وهذا التوصيل على قدرتها في الصوتية األجهزة تختلف والدقة،

 للمستمعفرصةاختيارمايالئمهمنهذهاألجهزة.
التعليموالبرامجالمسموعةوالمرئيةفيعملياتاستخدامالصورالىجانبالصوتفي .2

 عالجيد.قنواتالبثالتلفازيالمغلقوالمفتوحمنشأنهاأنتطورالقدرةعلىاالستما
للمتعلمين .3 النفسية الحاجات تلبي مشوقة جديده وكونها المسموعة المواد اختيار

 كالقصص،واالحداثالتيتتصلبحياةالمتعلمين.
مهارات .4 وتنمي االنتباه تجذب أن شأنها من وتغيره وجدته، المسموع في اإلثارة شدة

 االستماع.
 يدبها.تعريفالمتعلمينبأسساالستماع،وآدابه،والتق .5
االنتهاءمن .6 بعد ومناقشتها يسمعون، فيما الرئيسة العناصر بتدوين المتعلمين مطالبة

 عمليةاالستماع.
 تعويدالمستمعيناإلنصاتوعدممقاطعةالمتحدث،اواالنشغالعنهبأيأمرآخر. .7
أو .8 إذاعية برامج عن ملخصات بتسجيل بمطالبتهم الذاتي االستماع الطلبة تعويد

 .تلفازية
تدريبالمتعلمينعلىالتمييزالصوتي،وتفحصالرموزالصوتية،وربطهابدالالتها. .9
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ثرفيرمنالعواملالمختلفةالتيقدتؤبأنهناكالكثي(23م، ص2008ويؤكد الطحان )   
،وهذهالعواملتعملللمتعلمالمعلمقبلمنالسمعيةالماديةاألشياءنقلاالستماعالجيد،وفي
.بغرضالبحثوالدراسةغالبًاالفصلبينهاسوفيكونوجميعهابشكلمترابط

:هيهذهالعواملو

: السمعيالنضج  - الحالة الرسالةالتيوهو استقبال على قادرًا الطفل فيها يكون
 جيدة منمكنتيحتىالمسموعةبطريقة األصوات وتمييزهاالمنبثقةتمييز وربطها، ،

.عنغيرهاثماالحتفاظبهالفترةزمنيةتمكنهمناستدعائها
عملياتعقليةمختلفةتنفيذيكونفيهاالطفلقادرًاالتيوهىالحالة:العقليالنضج   -

يتمكنمنحتىتوقععندمايتعرضلرسالةمسموعةالتفسير،والتمييز،والفهم،وال:من
.يمربهاالتيوالمعرفيالعقليالنموفتراتضوءفي؛المنشودتحقيقالهدف

يتممنخاللهاالتواصلبينالطفلالتيوسيلةالتبليغاللغوييعدالنمو:اللغوي النمو  -
.ه،وتجاربه،وخبراتهأفكاروه،انفعاالتمشاعره،وفيكشفعنوالمحيطينبه،

عوامل تتعلق بالمحتوى المسموع :   المحتوى الطفلالسمعيمالءمة بمتطلبات ،تتعلق
المختلفة نموه انتباه،واهتماماته،ومراحل تجذب هبحيث التركيز من تمكنه زمنية بشكللفترة

.جيدالستيعابالمحتوى

  مجاالت التدريب على االستماع في فروع اللغة العربية:  
)عطية،كمايأتي:يمكنالتدريبعلىاالستماعمنخاللتدريسفروعاللغةالعربيةوذلك

 :  (249-248م،صص2008

للتدريب -1 الموضوع به يبدأ الذي النص استغالل يمكن العربية، اللغة قواعد درس في
تصلبالقاعدةأوراءةالنص،ومطالبةباستخراجاألمثلةالتيتقعلىاالستماعوذلكب

 .الموضوعمنالنص

للتدريبعلىاالستماعوخاصةفيفيدرساإلمالء،يمكناستغالللقطعاإلمالئية -2
اإلستماعي. اإلمالء الواقعهدفال"إن في ليسلاألساس في اإلمالء من النوع هذا
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ل المتعلمينمحاسبة أو أخطائهمل، الهدف،تصيد بل هو منه بأهمالرئيس الدراية
"الكتابةالصحيحةوتقديمالمساعدةالالزمةحتىيتمكنوامنيواجهونهاالصعوباتالتي

 (.120م،ص2004)النعيمي،

فيدرسالبالغةيمكناستغاللالنصفيالتدريبعلىاالستماعوذلكبقراءةالنص -3
 ومطالبةالطلبةباستخراجاألمثلةمنه.

 فيدرسالقراءةاالستماعية. -4

رحبًا -5 مجااًل األدب يعد إذ االستماع على تدريب يمكن والنصوص األدب دروس في
 اع.للتدريبعلىاالستم

 فيدرسالتعبيرالشفهي،يمكناستغاللهخيراستغاللللتدريبعلىاالستماع. -6

فيدرسالتعبيرالتحريري،يمكناستغاللهفيالتدريبعلىاالستماعمنخاللقراءة -7
 الموضوعاتأمامالطلبة،ومناقشةالقارئ.

8-  للتدريب واستغالله خارجي مصدر في نص اختيار يمكن إذ المكتبة درس علىفي
 االستماع.

للتدريبعلىمهارة وهكذافإنكلفرعمنفروعاللغةالعربيةيصلحألنيكونميدانًا
 االستماعواكتسابها.

االستماعتدريباتيعزلالينبغيلمعلماللغةالعربيةأن(22م، ص2009وتؤكد أبو دية )  
األخرىعن المهاراتالتدريبات ببقية اللغويةالخاصة بينهاالتكامللتحقيقوذلك، فيما فال،

لميستمعله،المتعلميتكلم تدريبللمعلمقرأ،ويمكنماإالواليكتببالنطق،إاليقرأوالما
:منتستفيدأنيمكنالمثالسبيلعلىالعربيةاللغةجميعفيالمهارةهذهعلىالمتعلمين

منالتلميذيقرأكأن،استماعيهتدريباتعبارةعننصمقروءيتخلله حصة القراءة: -
سؤالسمعهوعليهأنيختارمايناسبهذاعنإجاباتويحصلعلىأمامه صفحة
قرأهالسؤال المعلمما يقوم محيث على الدرس التالميذبقراءة خالل أومن قصة

يستمعونإليه،ثم شيقًا يناقشهمبعدذلكمناقشةشاملةودقيقةلمااستمعواموضوعًا
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وقدإليه أنيخطئفيبعضالكلمات، تصحيحالخطأالتالميذيطلبمنويتعمد
 االستماعالجيد،وهومايسمىبقراءةاالستماع.علىالتالميذليكتشفمدىقدرة

التيحصة اإلمالء:   - والتراكيب والعبارات المفردات الى التالميذ استماع خالل من
والتلميذميةمهارةاالستماعلدىالتالميذ،يربطبينهاسياقفهيتلعبدورامهمافيتن

تذكر يحاول استماعه أثناء رموز في إلى يحولها ثم تنطق التي الحروف أشكال
 مكتوبة.

ومناقشتهامن خالل قصة يقوم المعلم بإلقائها على مسامع التالميذ  حصة التعبير: -
 مناسبلها.اختيارعنوان أوصتلخيمعالتالميذكمايمكنأنيكلفهمبعمل

حصة المحفوظات واألناشيد: - باستنتاج التالميذ يقوم خاللها فكاراألواستنباطومن
األساسيةللنصومناقشتهاوتحليلها،ويكونالمعلمناقدوموجههلهم.

 تقويم االستماع : 
"مجموعةالتقويم هو   وتحددالتعليمأوالتعلمجوانبمنجانبأيتزنالتيمناألحكام:

لحلولمنهوالضعفالقوةنقاط المسارتصححللوصول (  وإبراهيمالكلزة" م2000،
القرائي،و(174ص، الفهم اختبارات تشبه اختبارات خالل من االستماع تقويم يتم أن يمكن

أن بداًلمنقراءتها،وفيأغلباختباراتاالستماعفيماعدا الطالبيستمعونإليقطعةما
وهذهالمثيراتالبدأنتمثللغةمعية،وأسئلة،شرائطأومسجالتوغيرذلك.تحتوىمثيراتس

يتم المسموعة فالمادة األولية. عناصرها إلي المقروءة القطعة تبسيط مثل الفعلية، الحديث
من يسمعوها أن األطفال يتوقع وكما سمعها، كما الطبيعية اللغة في تحدث كما صياغتها

ال في ومعلميهم بالدافعيةأقرانهم يتأثر السمعي األداء وأن بيوتهم، في ذلك قبل ومن فصول،
 المسموعة فالقطع ذلك وعلى والذاكرة، مناسبة تكون ولكي وقصيرة، شيقة تكون أن ينبغي

الفروق فيها ويراعى الجنسين، من ومقبولة الشائعة،  األطفال خبرات على تؤسس أن ينبغي
.(61م،ص2008)الطحان، ادية.الجغرافية،واالجتماعية،واالقتص
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مناسبةالطريقةالتييراهااختيارللمعلمحرية(163-161 م،ص ص2000 ويرى الخولي ) 
:ومنهااالستماععرضلتقويم

.مقاالًأوقصةًيقومبقراءةعليهم-

.البصريةالوسائلأوالتسجيلالمناسبةيقومباالستعانةبأجهزة-

.مكتوبنصيطلبمنهمقراءة-

 :فمنها يريده الذي االختبار شكل المعلم يحدد القراءة أو المشاهدة أو االستماع بعد

اإلجابةمنهمويطلب،المحددبالنصالتيتتعلقالكتابيةأوالشفهيةاألسئلةللمتعلمينيوجه•
.كتابياًشفهيًاأو

.الصحيحةاإلجابةتحديدمنالمتعلمينويطلب،متعددمناالختيارنوعمنأسئلةيوجه•

.الجملهذهعلىالحكممنهمويطلب(،خطأأمصح)نوعمنأسئلةيوجه•

ولها،محددةبكلماتالفراغبملءالمتعلمينويقوم(اإلكمال)نوعمنأسئلةالمعلميوجه•

.النصفيأهميتها

الشخصياتمنقائمتينللمتعلميعطيبحيثالمزاوجةنوعمنأسئلةيوجه•

(.ب)الحقلمنيناسبهبما(أ)الحقلمنوصلمنهويطلب،واألحداث

،منطقيأوزمنيحدثذاتجمالًالمعلميختاربحيثالترتيبنوعمنأسئلةيوجه•

.سمعوهلماوفقاًالجملترتيبالتالميذمنويطلب

.الرئيسةاألفكارمبينينسمعوهماتلخيصالمتعلمينمنالمعلميطلب•

ألناالستماعمهارةتنميةإلىبحاجةجميعهمأنالمتعلمينيلخص الباحث ما سبق موضحًا   
وسوففيإيجابيبشكلتسهمسوفالمهارةهذه ولذلكوظائف،عدةفييستعملهاتعلمه،

وذلكمستمعاًليصبحجاهداًيحاولأنالمتعلمعلىينبغي الشديدتركيزهخاللمنجيدًا،
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والنظر ومعتكونهنافمنالمتكلم،لعينالدائمللحديث، علىالبداية، يكتسبذلكتعوده
.جيدبشكلاالستماععلىتعينهأخرىمهارات

 المحور الثاني: الوسائط المتعددة وطرائق انتاجها:
،وتحقيقالتكاملوطرقعرضالوسائطبالمعلمارتبطظهورالوسائطالمتعددةمنذبداية

فيتوقيتعرضها،وإحداثتفاعلبينتلكالوسائطوبينالمتعلم،وكذلكارتبطبينها،والتحكم
المفهومتبعالذلكببيئةالتعلمالجمعي.

ومعالتطوراتالسريعةفيمجالالحاسوبأصبحباإلمكانإحداثالتكاملبينمجموعةمن
إحداثالتفاعلبينهذهأشكالالوسائطعنطريقاإلمكاناتالهائلةلهذا،كماأصبحباإلمكان

الوسائطوبينالمتعلمفيبيئاتالتعليمالمفرد
رةهائلةفيـــنالفيديووالحاسوبإلىحدوثطفـــــــــــــــوقدأدىظهورإمكاناتإحداثالتزاوجبي

مجالتصميموإنتاجبرمجياتالوسائطالمتعددةوعرضهامنخاللالحاسوب،وهواألمرالذي
ورةحقيقيةفيهذاالمجالمثلالثورةالتيأحدثهااختراعــــــــــــــــــضوئهالقولبأنهناكثيمكنفي

.(229م،ص2002)الفار،الطباعةوالتيأدوتبدورهاإلىالثورةالصناعية

 مفهوم الوسائط المتعددة :
-  افي أنللغة "multimedia"كلمةنجد كلمة كلمتين، من تتكون "multi" وتعني

 وكلمة ومmediaمتعددة وسائط، أو وسائل وتعني منعن" مجموعة استخدام اها
،مثلالصوتوالصورةأوفيلمقصيربصورةمندمجةومتكاملةمناالتصالوسائط

 الفاعلية تحقيق ــفأجل ي والتعليم التدريس عملية والكحلوت،في والخزندار، )عفانة،
 .  (87م،ص2005

أنهااستخدامالكمبيوترفيعرضودمجالنصوص(242م،ص2002عرفهازيتون) -
واالبتكار والتفاعل باالقتصاد للمستخدم تسمح وأدوات بروابط والصور والرسومات

.واالتصال
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- ( زايدة أبو ص2006وعرفها 14م، بحيث( التعليمية، المادة تعالج حاسوبية برامج
والحركةوالموسيقى،ضمنتوليفتعرضالمادةالتعليميةفيالصوتوالصورةوالنص

.واندماجدقيقبينهذهالعناصرلهدفتحسينعمليةالتعلم
(هيمجموعةمنوسائطاالتصالوالمثيرات82مص2011وعرفهاالرنتيسيوعقل) -

والصوت النص عناصر على وتحتوي المحوسبة، البرامج واجهة منها تتكون التي
  والصورةوالفيديو.

أوضحللبرامجبشكلأوالتكنولوجيةعناصرالشاملأولبعضاندماجتعددةهيالوسائطالمو
 بين تجمع والنصالتي والرسم والفيديو والصورة بالصوت عالية، فإنأكثروبتوضيحجودة

علىالصورةالثابتةوالصورةالمتحركةتحتويالوسائطالمتعددةهيمجموعةمنالوسائطالتي
تحتتحكم إلىذلكالحاسوبفيوقتواحديضافجهازوالصوتوالنصوتعملجميعها

وتتصفالوسائطالمتعددةبرامجتوافرالبيئةالتفاعلية،حيثيعدالتفاعلالعنصراألساسفي
المتعلمن،منالبرنامجإلىتطبيقاتالوسائطالمتعددةبالتفاعل،فتسريالمعلوماتفياتجاهي

 البرامجالمتعلمومن لكتابة وسيلة أقوى المتعددة الوسائط برامج تعتبر لذلك البرنامج، إلى
 .(87م،ص2002)الموسى،تمكنمناستعراضوتبادلاألفكاربطريقةالتعليمية

 من كل وآخرينوعرفها ص2009)هنداوي، بين229م، التكامل على تعمل برامج هي )
بأنواعها، والصور المكتوبة، النصوص تتكامل حيث االتصال، وسائل من أكثر أو وسيلتين
يتم البرامج وهذه متزامنة، متوافقة بصورة والصوت الفيديو، ولقطات المتحركة، والرسومات
كذلكمنخاللالكمبيوتروبناًء التفاعلمعها يتم منخاللالكمبيوتر،كما وتقديمها انتاجها

كمالمتعلم.علىتح

كالصوت،االتصالوسائطجملةبأنهااستخدام(36-35م،صص2012)الحسانيوعرفها
التدريسعمليةفيالفاعليةتحقيقأجلمنومتكاملةمندمجةبصورةفيديوفيلمأووالصورة
دقيقاندماجفيوااللوان"فيديو"وحركةوالصورةالصوتمنالعناصركلتكاملفهي،والتعليم
التعليم.عمليةتحسينبهدف
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للوسائط المتعددة حيث يعرفها من  Randallتعريف  (49م، ص2009)مرعي، ويورد   
 خالل ثالثة محكات رئيسة هي :

للنصوصالمحك االول: دمجا تتضمن التي المواد من حزمة أية هي المتعددة الوسائط أن
والرسومالبيانيةوالصورالمتحركةوالصورالثابتةوالوسائلالسمعيةولقطاتالفيديو.

عمليةجمعوتصميمهذهالموادودمجهابطريقةتتيحللمستخدميناستعراضها،المحك الثاني:
لوسائلالبحثوالتصنيفالكمبيوتريةالمتعددةإضافةإلىامكانيةومراجعتهاوتحليلهامنخال

تجسيدهاأمامالمستخدم.

فمنالمحك الثالث: المستخدم، حول متمركزة يجعلها بأسلوب المتعددة الوسائط وإنتاج تنفيذ
 يكونالوسائطخالل بحيث المعروضة، الخصوصية في المستخدم يتحكم التفاعلية المتعددة
لىاالختيارمنالبدائلالمتعددة،وانتقاءأساليبتعلمفريدةحسبمتطلباتهالفردية.قادراع

المتعددةالوسائطأن:الغريبعننقال(159م،ص2009)وكنسارةعطارعرفهاكما
الفيديوولقطاتوالصوروالرسوماتالمكتوبةالنصوصمنمزيج الصوتيةوالمؤثرات،

االمرالبرنامجمعلوماتفيوالتحكمالتفاعلللمتعلمتتيحوالتيالحاسوبخاللمن،والحركية
فيه.التفكيرعلىللمتعلممساعدةجديدةتفكيرعملياتإلىيؤديالذي

:أنالتعريفاتالسابقةتتفقفيأمورعدةبمايخصالوسائطالمتعددة:ويرى الباحث  

 اسوب.أنهابرامجيتمتصميمهاوعرضهامنخاللالح -1
تحتويعلىعدةعناصرمختلفةوترتبطببعضها. -2
تعالجالمادةالتعليمية،وهيمشوقةوجاذبةلالنتباهوسببًافيالتفاعل. -3

برامجيتمتصميمهامنخاللالحاسوب،تحتويعلىلذلك يعرف الباحث الوسائط المتعددة :  
من ويتم التعليمية، المادة معالجة بهدف والنصوص، والفيديو، والصورة، الصوت، عنصر
وقت بأقل المختلفة المهارات وتنمية المعرفة واكتساب انتباهه، وجذب المتعلم تشويق خاللها

 . وجهد
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 : خصائص الوسائط المتعددة 
منالمتعلمتمّكنالتيواألجهزةالبرامجاتحادلوصفمصطلحعنعبارةددةالمتعالوسائط

الفيديو،ويذكرومقاطعالمتحركةوالصوروالعروضوالصوتوالصورالنص:مناالستفادة
(بعضًامنخصائصهاوهي:83م،ص2011كلمنالرنتيسيوعقل)

 عرضالمعلوماتللمتعلمبطريقةمثيرة. -1
 المتعلمللتواصلفيعرضالمادةالتعليمية.تدفع -2
 يمكننقلهامنجهازحاسوبآلخر. -3
 تعرضالمعلوماتللمتعلمبشكلتكيفي. -4
 ينتقلالمتعلمعبرالوسائطبشكلحروحسبرغبته. -5
المعلومات -6 لطبيعة مناسب فيديو أو وصورة صوت المعلومات عرض يصاحب

المعروضة.
 عدد آخر من الخصاص وهي : (163ص م،2009عطار وكنسارة )وذكر 

مواقف :ةتفاعليال -1 من عليه يعرض وما المتعلم بين الفعل ورد الفعل إلى وتشير
خاللبرامجالوسائطالمتعددةإحرازنوعمناالتصالالثنائيحيثيتممن،تعليمية

.لمإنوجدعالتعليميفيضوءتوجيهالم بينالمتعلموالموقف

 )ويرى ومحمد مسعود، 2009هنداوي، ص 230م، بأنه عملية( أن القول يمكن
داخل التحرك وسهولة المتعددة الوسائط عناصر تنوع إلى أساسًا ترجع التفاعل
البرنامج،وعلىذلكيجبأنتراعيهذهالنقطةعندتصميموانتاجالبرنامج،فيستطيع

 نةلدراستهاقبلجزئيةأخرى،وهكذا.المتعلمأنيختاربينبدائلوأنيختارجزئيةمعي
تصميم عند به االهتمام على والتأكيد التفاعل أهمية الدراسات من الكثير أثبتت وقد

.م(2000)وفايدم(2000عزمي)برامجالوسائطالمتعددةالتعليميةمثلدراستي
علىاالتصالبالقدرةدالطالبوتزأنتستطيعالوسائطالمتعددةبماتمتازبه:الكونية -2

بمراكز المعلومات فيالمنتشرةوشبكات العالم أنحاء يمكنوالتيجميع خاللها من
 .كثيرمنالمعلومات الحصولعلى
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الفردية -3 ،المتعلمينشخصيةفـيالفرديةالفـروقتراعيالمتعـددةالوسـائطأنبمعنـى:
م،2008)الهاشميوإسماعيل،.سرعتهوفقتعلمهفيالسيرفرصةللمتعلموتجعـل

.(246ص
التكاملبينالوسائطالمتعددةأن:الشكالتكاملية  -4 تحقيقمبدأ تعملعلىضرورة

استخدامهذهفيلميكنهناكتتابعإذاالوسائطالمتعددةالمختلفةوخصوصاةمجموع
 ة.تأديةدورهابدقفيلنجاحهاضروريفالتكامليةشرط،الوسائط

تساعدعلىيالعناصرالتمنةتعملالوسائطالمتعددةعلىتوفيرمجموع:التنوع  -5
يجديللتعلموذلكلكالطالبلتحقيقاألهدافالمنشودةأماميتوضيحالموقفالتعليم

 .هويتوافقمعقدراتهبفيهاالطالبكلمايناس
معجزمنياالبرنامفيتوقيتتداخلالعناصرالمختلفةوالموجودة:وهوتناسبالتزامن -6

العرض المتعلمسرعة عناصر،وقدرات جميع بين توافق يحدث الوسائطبحيث
 .الكالمالمنطوقوالنصالمكتوبعنصرالمتعددةكعنصرالصوتمع

الرقميالشكلإلىالمتعددةللوسائطةتحويلالعناصرالمكونإمكانيةي:وتعنالرقمية -7
 بالحاسوب.يمكنتخزينهومعالجتهوتقديمهالذي

الفقي،)المتعددةالوسائطمنبديلمنأكثربيناالختيارحريةبها:يقصدالمرونة -8
 .(28م،ص2011

 (:93م، ص2005عفانة وآخرون )ومن خصائص الوسائط المتعددة كما يذكرها

التنفصلالوسائطالمتعددةعنقدراتالمنهجألنهاجزءمتكاملفيه.-1

تستخدمفيجميعالمراحلالتعليمية،ومعجميعالمتعلمينعلىاختالفمستوياتهمالعقلية-2

الوسائطالمتعددةتعتبرالوسائطاألساسيةفيالعمليةالتربويةوعناصرها،المعلم،السبورة،-3
 الكتاب.
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 خصائص الوسائط المتعددة(: 2.4) شكل

 التعليمية: أهمية الوسائط المتعددة في العملية 
منالجديدةالمعلوماتـنعناحثيـبللمتعلمينأنيكونواالفرصةتعطيالوسائطالمتعددة

،ويرىإسماعيللتعليميةاهميتهاوأسعةوالاباستخداماتهاوتزيدهموعياًةـيثدلحاالتكنولوجياخالل
 أهميةالوسائطالمتعددةفيالجوانبالتالية:(164م،ص2001)

منحيثعرضهافيأشكالمتنوعةمنبينهاعلىالربطبينالمعلوماتالمتعلمينتساعد -
 النصالكتابيوالرسوماتوالصورولقطاتالفيديووالمؤثراتالصوتية.

وأعضاءالهيئةالتدريسية.المتعلمينتهتمبالتعليمالتعاونيبين-

فيالتفكيرفيماوراءالتفكير.المتعلمينتساعد-

.والمتعةفيالعمليةالتعليميةجاذبيةالتعلميؤديإلىهااستخدام-

إلىاالندفاعنحوالتعلم.بالمتعلمينتؤدي-

توزعالتعليمبينالطالبوالمعلم.-

.للمتعلمينفيأشكالمدمجةومنظمةوبناءتفاعليمتالزمتقدمالمعلومات-

األشكال- متنوعة ذاتي تعلم أساليب الغيرللمتعلمينتقدم باالكتشاف البرنامجي التعلم مثل
موجهأوالنمذجةوالمحاكاةباستخدامالموديالتالمحوسبة.

قتعلمها،فتقدمهاكمعلوماتواقعية.ائرطتحلمشكلةالمفاهيمالمجردةو-
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اتفيضوءأهدافتعليميةمحددة.باستخدامالمعلومللمتعلمينتسمح-

فيمعالجةصعوباتتعلم(90ص م،2015ويرى ديب )  أهميةكبيرة أنللوسائطالمتعددة
المهاراتمنها:

لمـاسيةالدراالتالمـذةوحـبهمللمـادةدافعيةاستخدامالوسائطيسـاعدفـيزيـادة -1 :نظـرًا
 والمثيرات الرسـومات مـن البرامج هـذه هـذهوالحركيةالصوتيةتشمله أنبعـض كمـا ،

وبطريقـةالراجعة،ممـايسـاعدالمعلـمعلـىالقـدرةوالتغذيةالفوريةالمعززاتالبـرامجتقـدم
مـن يزيـد ممـا المتعلمين، انضـباط علـى والمحافظـة الصـف، إدارة علـى مباشـرة غيـر

 الدراسي.تحصيلهم
مـ -2 المعلومـات بـين الـربط علـى المتعلمين متنوعـةتسـاعد أشـكال فـي عرضـها حيـث ن

.وغيرهامـنبينهـاالنصالكتابي،الرسوم،الصور
 .(حركيةنفس،وجدانية،معرفية)المختلفةالتربويةاالهدافتحقيقعلىتساعد -3
.المتعلمينبينالتعاونيبالتعليمتهتم -4
تعلمهم.دافعيةمنللمتعلمين،وتزيدوجاذبيةمتعةيوفراستخدامها -5
.المختلفةقدراتالمتعلمينوحسباالشكالمتنوعةذاتيةتعلمأساليبتقدم -6
.واقعيةكمعلوماتالمجردةالمفاهيمتقدم -7

وديبعرضهماالباحث يوافق   اشتملتالمتعددة،للوسائطأهميةمنإسماعيل، حيث
األهدافالتربويةوتحقيقالتعاونيوالتعلمالمتعةوالجاذبيةعنصرتوفرأنهاعلىالخصائص

.المختلفة

 أهمية الباحث ويلخصحصرهايمكنوالكثيرةالوسائطالمتعددةأهميةأنالباحثيرىكما
 : اآلتية النقاط في المتعددة الوسائط

 تساعدالمعلمعلىتنظيمالموقفالتعليمي. -1
 تعملعلىتنميةعنصرالمثابرةوالمشاركةعندالمتعلمين -2
 اكتسابالمعرفةبكلجوانبها.تساعدعلى -3
 قدرتهاعلىتنميةالمهاراتالمتنوعة. -4
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 توفرالوقتوالجهدوتقليصالفروقالفرديةبينالمتعلمين. -5
 تساعدعلىالتعلمخارجالغرفةالصفية. -6

 عناصر الوسائط المتعددة :
 (:232م،ص2002أوردالفار)كماوهيعناصرعدةمنالمتعددةالوسائطتتكون

 أوال: النصوص المكتوبة:
ال النصوص على تظهر منشكلمكتوبة ةظمتفقرات أو علىلألجزاءعناوين الرئيسة

إرشاداتأوإلعطاء،مرقمة صياغاتفيالبرنامجبأهدافالمتعلمينلتعريفأوةالشاش
 .للمتعلمين،واليمكنتخيلبرنامجوسائطمتعددةدوننصوصمكتوبةوتوجيهات

  المنطوقة والمسموعة :ثانيا: اللغة 
منطوقةبلغةماتخرجمنالسماعاتالملحقةبجهازوهيتكونعلىهيئةأحاديثمسموعة

يظهرعلىالشاشة،أوإلعطاءوتستخدملمصاحبةصورمعينةأوفيديوأورسمالحاسوب،
 مين.التعليماتواإلرشاداتللمتعل

  ية:الصوت ثالثا: الموسيقى والمؤثرات
ويمكنأنتكون،الشاشةتظهرعلىالتيتكمنبالموسيقىالتيتصاحبالعروضالبصرية

وحيواناتوطيوروآالتومؤثراتصوتيةكأصواترياحوأمطارنبراتصوتيةكمؤثراتخاصة
 والتحكمفيها.الحاسوببأجهزةوغيرها،ويمكنعنطريقوصلةخاصةربطاآلالتالموسيقية

 :  ةالرسومات الخطيرابعا: 

أوباألعمدةأوةدائريأوصورةرسومبيانيةخطيةيتظهرف التي واألشكالبالخطوطوتتمثل
رسومأووشجريةةلوحاتزمنيأورسومتوضيحيةأومساريةتتبعيةوقدتكونخرائط،بالصور

قدو،كاريكاتورية منتجة رسوما الحاسوبتكون بواسطة يمكن إدخالهاأو الوحداتخاللمن
.وتخزنبحيثيمكنتعديلهاواسترجاعهاالحاسوببالملحقة
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 :  خامسا: الصور الثابتة
وقدتؤخذأثناءاإلنتاجمن،وهىلقطاتثابتةألشياءحقيقيةيمكنعرضهاأليةفترةزمنية

كماهيالحاسوبالكتبوالمراجعوالمجالتعنطريقجهازالماسحالضوئي،وعندنقلهاإلى
 .إنكانتملونةأوصغيرةالحجمأوكبيرة،وقدتمألالشاشةبأكملها

سادسا: الصور المتحركة :
متحركةتمتسجيلهابطريقةرقمية،ومصادرهاعدةككاميراالفيديووعروضفيلميةوهيلقطات

بها اللقطاتيمكنالتحكم وهذه منخاللالتليفزيونواسطواناتالفيديوعنطريقمشغالتها
أزرارالتحكمبإسراعهاوإبطائهاوإيقافهاوإرجاعها.

:  سابعا: الرسوم المتحركة
من يمكنإنتاجالرسومالمتحركةبواسطةاألدواتالخاصةبالرسمبجهازالحاسوب،وأيضا

خاللبرامجالرسومالمتحركة،ويتمالتحكمبهاعنطريقتحريكهاأونقلهامننقطةإلىأخرى
 ىالشاشة.عل

 :  ثامنًا: الواقع الوهمي

مهماًأمراًوهذايعد،الواقعيفوكأنهاالثابتةوالمتحركةالرسوماتتجسيدوتحريكيفويكمن
.لتدريبالطيارينوالمهندسينوالجراحين

منعناصرالوسائطالمتعددةوهي:(269م،ص2008)ويذكر شمس، وإسماعيل   عددًا
الصور،الرسومالثابتة،الرسومالخطية،الموسيقى،اللغةالمنطوقة،النصوصالمكتوبة

.االفتراضيالواقع،الرسومالمتحركة،المتحركة
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 ( . العناصر كما يلي :157م، ص2004ولخص فرجون )

.عناصرزمنية-3،عناصرمرئية-2،عناصرمسموعة -1
 الوسائط المتعددة بأنها:( عناصر  270م، ص2007ويعدد فهمي )

المتعددةالوسائطبرامجفيالمكتوبالنص الثابتةوالصورالرسوم، الصوت، الرسوم،
(.الفيديو)المتحركةالصورة،المتحركة




 (: عناصر الوسائط المتعددة2.5) شكل

 

 الفوائد التربوية للوسائط المتعددة : 
للطالبتعد المجال تتيح ألنها فعالة تعليم وسيلة المتعددة فعال؛الوسائط دور لهم ليكون

مـــــــــساليبالتعلأوإيجابيفيوضعواعدادممارساتهمالتعليميةالخاصةوفقًالرغباتهموخياراتهمو
الت  ـــــــــــــــــــــــي هذا وفي أوردايفضلونها، فقد لسياق فوائدهابعضاً(84م،ص2015)ديب من

 التربويةوهيكمايلي:

تساعدالمعلمعلىتنظيمخطةالدرس.-

تساعدفيتوفيرالوقتللدرس.-

.المتعلمينتنميعنصرالمثابرةوالنشاطعند-
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(إلىالعديدمنالفوائدالتربويةللوسائطالمتعددةيمكن93م،ص2011وأشارالعشيري)

:كالتاليإيجازها

 .األخرىالتعليميةالوسائلمميزاتوخصائصجميععلىتشتمل -1
 .الحواسجميعتخاطب -2
المتعلمبيناتصالوجودعلىترتكزوالتفاعليةالعلميةالمادةمعالتفاعلللمتعلمتتيح -3

لزمإنراجعةتغذيةتتيحوالعرضشاشةخاللالوسائطمتعددالحاسوبيالبرنامجو
 .األمر

بعفويةللمادةالمتعلميناستيعابعلىالتعليميبالموقفالمتعددةالوسائطدمجيساعد -4
 تلقائية.و

 الدراسية.المادةنحووالتعلمعمليةنحوالدافعيةتزيد -5
يعانونالذينأوالموهوبينتدريسفيصالحةهيلذاوالتعليم،تفريدمبدأعلىتؤكد -6

 دراسيًا.المتأخرينأوذهنيةمنإعاقات
يمكنوبهذاالطريقة؛بنفسللمتعلمينالمعلوماتنقلوالشرحفيالتشابهعلىتحافظ -7

.المعلمسلوكعلىتؤثرقدالتيالنفسيةتفاديالتغيرات

للوسائطيمكنالتيالفوائدمنالكثيرهناكبأن(82م، ص2009)  وعطار كنسارة وذكر 
:ومنهاالتدريس،بيئةتثريبهاأنالمتعددة

.المعلوماتوإيصالاألفكارتوضيحعلىوالصورالرسومعرضيساعد-1

.والنقاشلألسئلةفرصةيعطيالمعروضةالمواضيعبيناالنتقالسهولة-2

.للواقعالمعلومةتقريبفيتساعد-3

.المللوطرداالنتباهجذبفيتساعدالصوتيةالمؤثرات-4

تكنلمالتقنيةوهذهتحريرهاوالرقميةاألفالمالتقاطسهلتالرقميالفيديوتقنيةاستخدام-5
.التلفزيونيةوالسينمائيةاألفالملمنتجيمتوفرةإال
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 ( أن من فوائد الوسائط المتعددة:131م، ص2004ويرى كل من سالمة والدايل )

كلهيعملمتحركةوهذاالصورالحيةوالصورعناصركالمنتحتويه:لماإلثارةالمتعةوا-1
.التعليميجالمتعلممنالروتينارعلىاخ

موالتعلم.يالتعليتيلعمليتسهالوسائطالتعليميةتعملعلى-2

معلموالمتعلم.الوالجهدلكلمنالوقتريتوفتعملعلى-3

4- عدةحواساشتراك التعلالفي بواسطةيميةعملية يساعدعلى المتعددة االحتفاظالوسائط
.وتثبيتهالتعلمب

لمستواهحقيقياًوتقديراًذاتياًيعطيهتعزيزاًفوريةالراجعةالتغذيةالحصولالمتعلمعلىعند-5
دونمقارنتهبزمالئه.التعليمي

 : مبادئ تصميم الوسائط المتعددة
تصميمالوسائطالمتعددةكيتفيانتاجومراعاتهاعندينبغيالمبادئالتيهناكمجموعةمن

.(87صم،2005وآخرون،عفانة،)والطلبة:باحتياجاتكلمنالمعلمين

.الحاليالدراسيلمنهجاألساسيةلمتطلباتالأنتراعي -1
 .الممارساتالتدريسيةالحاليةأنتراعي -2
 .تقليلالوقتالذييتمإهدارهخاللالممارساتالتعليميةأنتراعي -3
.منخاللالقدرةعلىدمجالمنتجحتياجاتالخاصةللمعلمينااليلبي -4
.ئيةللطلبةمهاراتاالستقصاالتنميةيساهمفيتصميممنتج -5
 يكتسبونه.علىالتفكيرفيمايعرفونهوفيماالطلبةتصميممنتجيساعد -6
.التعلماتالسهللبيئبالتوظيفتصميمبرامجالوسائطالمتعددةيتيحأنينبغي -7
أوالترقيماللغويةخاليةمناألخطاءصياغةبرامجالوسائطالمتعددةأنتكونيجب -8

.السليمةالسهلةباللغةوكذلكينبغيأنتكونمصاغة
أينبغي -9 المتفرقةال الحقائق على فقط التركيز أنيتم يجب الوسائطبل برنامج يؤكد

.المتعددةعلىتكاملالنص
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ينبغيمج(179م، ص2001وأورد إسماعيل )   التي المبادئ من مصمميعلىموعة
:تصميمالبرنامجومنهاعندبهاااللتزامالمتعددةالوسائطالتعليميةالبرامج

فمنالمهماختيارالتعليمي،بالبرنامجتضمينمئاتالوسائطالمتعددةليسبالضرورة -1
 .فقطالتعليميةالمادةمحتوىيناسبمابينهذهالوسائطمعمنالمناسب

إلىالمعلوماتايصالمنهاهوالهدفكافةالوسائلالمتاحةبالبرنامجينبغيأنيكون -2
 .ودقةبكليسروسرعةالمتعلمين

كانـتوإنحتـىبالبرنامجدراستهأثناءالمتعلمالوسائلالمشتتةالنتباهكلينبغيترك -3
 .شكالًومقبولةجذابةتلـكالوسيلة

 .التعليميالبرنامجداخلأنواعثةتزيدالخطوطعنثاليجبأنال -4
 .التعليميللنصالكتابةولونالشاشةخلفيةلونبينتناقضيكونبالتصميميجبأن -5
 .الصوتمعالحركةتزامنمعبدقةالفيديوعرضتوقيتالمبرمجيحدديجبأن -6
 .ومحددةثابتةالشاشةاألزرارعلىأماكنتكونينبغيأن -7

المتعددةوقد استفاد الباحث الوسائط برنامج تصميم في الذكر السابقة المبادئ من
حتىتناسبمستوىالمتعلمين،وخصائصنموهم.

  إنتاج برامج الوسائط المتعددة:

 وعملية تصميم المتعددة الوسائط برامج إنتاج بعدة متسلسلةخطواتتسير يمكن ايجازها،
:بالتالي

 أواًل: وضع المخطط العام للبرنامج:

منها:المختلفةواألدواتوالموادوذلكبتوفير
كتابةالنصوص. -
والرسوم.الثابتةإعدادالصور -
المتحركة.اتإعدادالرسوم -
تسجيلالموادالصوتية. -
 .الموادالمرئيةتسجيل -
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 ثانيًا: تحويل المواد إلى الصيغة الرقمية:

يتمتحويلالموادالسابقةالذكرالتيتماعدادهاإلىصيغةرقمية،وهيالصيغةالوحيدةالتي
وهيتكونمعالجكلمات،بواسطةحيثتحولالنصوصإلىملفاتالحاسوب،طلبهاتوييفهمها

 الحاسوبباألصل باستخدام ،أعدت الرقمية الصيغة إلى الملفات تحويل تأليفويتلو دور
علىاختالفالوسائطالحاملةلها.هذهالمعلوماتكافةسيشملالذيالبرنامج

ثالثًا: تصميم البرنامج:

يتمالبدءبتصميمالبرنامجباستيرادالملفاتالمتمثلةبالنصوصوالصوتياتوالصوروالفيديو
وفقاً،والرسومالمتحركةالتيتماعدادهاوجلبهالبرامجانتاجالوسائطوربطهاببعضهاالبعض

وا للخطة بالبرنامج، الخاص إلىلسيناريو أدواتباإلضافة وضع بينبغرضالتحكم التفاعل
 (م2016)قطيط،والبرنامج.المتعلمين

:التاليةالخطواتتتضمنالمتعددةالوسائطبرمجياتاعدادمراحلبأنيرىمنوهناك

المرحلةوضعالتصور:التحليل و التصميم مرحلة وانتاجيتمفيهذه الكامللعمليةتصميم
برنامجالوسائطالمتعددة،وتشملخطواتجزئيةمثلتحديداألهدافالعامةوالخاصة،وتقدير

 .حاجةالمتعلمين،ووضعتصورلطرائقالتعزيزوطرائقالعرضللبرمجية

المرحلةيتم:السيناريو تصميم مرحلة هذه تمفي ما كل )مرحتحويل األولى المرحلة لةفي
.ورقعلىمسجلةمفصلةإجراءاتإلىالتصميموالتحليل(

وهيالمرحلةاألخيرةالتييتمفيهااعدادالبرنامجمنخاللدمجماتماعداده،:اإلنتاج مرحلة
واضافةاللمساتالمناسبةللخروجببرمجيةمطابقةلماتموضعهفيالمراحلالسابقة،وتشمل

.مناسبةلتشغيلالبرنامج،والتجريباألولىلههذهالمرحلةتوفيراألجهزةال

فريق تتطلب متعددة مراحل إلى تحتاج للعرض، وتهيئتها المتعددة الوسائط انتاجبرامج إن
كاملمتعاونمتعدداالختصاصات،يتمتوزيعالعملبينهم.
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وإنتاجأنويرى الباحث:   المتعددةالوسائطبرامجعمليةتصميم حد إلى بعمليةتشبه كبير
السينمائيةإنتاج الفضائيات،األفالم على عرضها يتم البرنامجيتكونحيثالتي منمنتجو

فمنهم واألدوار، التخصصات مختلف األعمالتوزعوالمبرمجوالمصممالمخرجفريق عليهم
حسبتخصصه.والتكليفاتكلُ

وذلكالوسـائطالمتعددةوإنتاج(إلىتقسيمفرقتصميم329،صم2002)فودةأشارتوقد
:التاليالنحوعلى

الواجهاتالفريقعلىانتاجالرسوماتالمتنوعةباإلضافةالىرسميعملهذا:الرسم فريق-1
.األبعادثالثيةأورسـوميةثنائيةملفاتوينشئالمختلفة

ثمرقميةبياناتإلىالفيديوملفاتيعملمختصواهذاالمجالعلىتحويل:الصور فريق-2
.عليهاالالزمةالتغييراتوعملوتعديلهاتخزينهايمكنحتىشـرائحمتسلسلةإلىتحويلها

.يعملعلىدمجالمؤثراتالصوتيةبعدتحويلهاالىملفاترقمية:الصوت فريق-3

إلى:النصوص فريق-4 الورق من نقلها بعد البرنامج إلى النصوص ادخل على يعمل
وتنقيحهامنأيةأخطاءنحويةأوامالئية.الحاسوب،

صورتهوهو:المبرمج-5 في ووضعه البرنامج ببرمجة يقوم الذي والهام، األخير العنصر
وربط والتفاعل والتشويق اإلثارة وعناصر واإلبداعية الفنية اللمسات عليه ويضيف النهائية،

العناصرالمختلفةببعضهاالبعض.

 لوسائط المتعددة في التعليم : مميزات توظيف برامج ا
تتعدد مميزات توظيف برامج الوسائط المتعددة في العملية التعليمية، وهناك العديد من 

بعضًا من هذه  (173م، ص2003) الشرهانالدراسات التي أثبتت فاعلية استخدامها، ويذكر 
 : المميزات وهي

،ممالمصادرالمعرفةالمختلفةومتجددةعرضالمعلوماتبطرائقمتنوعةتعملعلى -1
.وتعزيزهاوالتعلمالتعليمتيدعمعملييساهمب
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تعملعلىإثراءالعمليةالتعليمية.الحاسوبتوظيفأجهزة -2
صورالواترسومالمنتحتويهلماتتسمبالمتعةوالتشويقوذلكالعمليةالتعليميةتجعل -3

واألو الصوات مؤثرات المختلفة، الوأفالم مالفيديو وتركيزتحركة انتباه تشد التي
المتعلمين.

تقومبعرضالمحتوىالتعليميبشكلجذابوجميلومختصر،وذلكمنخاللشرح -4
.المفاهيمبواسطةالرسوماتالبياناتثالثيةاألبعاد

متنوعةوصوروأصواتوأشكالاتمنرسومتشملهالوسائطالمتعددةبماتعتبربرامج -5
فيتدريسالموادتوظيفهاالتييستطيعالمعلمالمباشرةاعدةوغيرهامنالوسائلالمس

 بواسطةالدراسية المضبوطة العرض بالحاسوبشاشة على فيالمتعلمينوعرضها
.الفصلالدراسي

كافياً -6 وقتًا المتعلم تعطي التي بالسرعة البرنامج وخبرتهقدراتهتالئملمتابعة العقلية
 الراجعةالعلمية بالتغذية وتزوده وذلك الفورية الذيلمعرفة التحصيلي المستوى مدى

الذاتيللبرنامجالتعليمياستخدامهعنداكتسبه تصبحالوسيلةالمناسبةللتقويم ،ولهذا
للمتعلم،كماتتيحلهاعادةعرضالبرنامجلمراتعدةوفقًالحاجته.

وتكرارمحاوالتهتقومبمنحالمتعلمالخصوصيةالعاليةمنخاللاعادةعرضهللبرنامج -7
حتىيتمالتعلمدونخوفأوحرجمناآلخرين.

من -8 التعلم المتعلم يستطيع والتي المحاكاة ألسلوب وسيلة التعليمية الوسائط تعتبر
خاللهاواجراءالتجاربالعمليةوالفيزيائيةوالنوويةالباهظةالتكلفةدونخطورةأوتكلفة

أومعاناة.
بيئاتتدريبيةالحتوائهاعلىوذلكالتدريبعمليةفيهامدورلوسائطالمتعددةبرامجال -9

 وبالمستخدم.خاصةتجمعبينالتفاعليةومميزاتجهازالحاس
اللغة -10 استخدام للمتعلم تتيح لغات، بعدة المتعددة الوسائط برامج بعض تتميز

 التيتناسبه.
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مميزاتأخرىلبرامجالوسائطالمتعددةمنها:(210م، ص2004ويضيف عيادات )

منخاللتوسيعالخبراتلدىالمتعلمينواكتسابالمفاهيمبيسر.العمليةالتعليميةإثراء-١

.توفيرالوقتوالجهدوهومماساعدعلىاقتصاديةالعمليةالتعليمية-٢

.الوسائطالمتعددةعنصراثارةوتشويقللمتعلمينوتساهمفياشباعحاجاتهم-٣

.للتعلموتزيدمنخبراتهاستعداداًأكثرتجعلالمتعلم-٤

وتعميقترسيخإلىيؤديوهذابدورهالمتعلم،حواسبإشراكعلىتتميزالوسائطالمتعددة-٥
.التعلم

اللفظية.فيالوقوعاالبتعادمنعلىتعمل-٦

.سليمةمفاهيمواتجاهاتتكوينيؤديإلىالمتعددةبرامجالوسائطاستخدامفيالتنويع-٧

.الخبرةاكتسابفياإليجابيةللمتعلمالمشاركةزيادةتعملعلى-٨

.األفكارتعملعلىترتيب-9

.جديدةلديهماتجاهاتوتكونسلوكالمتعلمينتقومبتعديل-10

.التعزيزلدىالمتعلمينأساليبتعملالوسائطالمتعددةعلىتنويع-11

.المتعلمينبينالفرديةمراعاةللفروقالتعلمأساليبوطرائقتتميزبتنوع-١2

 :  معوقات استخدام الوسائط المتعددة في التعليم
م،2011إنمنالمعوقاتفياستخدامالوسائطالتعليميةفيالعمليةالتعليميهي:)العتيبي،

(:28-27صص

ماديةمعوقات - في: المتعددة الوسائط استخدام تواجه التي المعوقات أشد من وهي
العمليةالتعليميةحيثتحتاجإلىميزانيةماليةلعمليةالتصميمواالنتاج،حيثتحتاج

ىمتخصصينوفنيينوخبراءمهرةفيمجالانتاجالبرامج،وكذلكعرضهايحتاجإل
.إلىقاعةخاصةبهامتطلباتالعرضوالتشغيل
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الطالبالمتعلمونوكذلكالمعلمونأنفسهم،حيثأن:بشريةمعوقات - ويقصدبها
المراد الجديدة التقنية مع تكاملية عالقة ويربطهم مختلفة، حاجات منهم لكل

استخدامها،والتعاملمعالحاسوببكليسروسهولة،والمعلمونيتطلبمنهماعداد
األجهزةوحلأيةمشكلةفنيةقديتعرضونلها.

عمليةمعوقات - وصيانتها: وسالمتها، األجهزة على االطمئنان ضرورة في وتكمن
المتطلبات هذه لتوفير جهات عدة توفير مع دورين م،2002زيتون،)بشكل

.(264ص
اداريةمعوقات - االدارة: قبل من المعلمون يواجهها قد التي القصور في وتكمن

المدرسيةالستخدامبرامجالوسائطالمتعددة،وعدمتوفراالمكاناتالمناسبةالتيتعمل
التخوفالذييجابهالمعلمين،علىتيسيرالعمليةالتعليميةبواسطةالوسائطالمتعددة

علىالسيطرةأثناءعرضهملبرامجالوسائطالمتعددةوذلكعنداستخدامبعدمقدرتهم
(.197م،ص2003خميس،)ازالحاسوبواألجهزةالمرافقةلهجه

من(24ص م،1996) ويرى الكلوب  استخدامأمامعائقاًتقفالتياألساسيةاألمورأن
:فيالتعليمالمتعددةالوسائط

الحديثةالمتعددةالتكنولوجيةالوسائطاستخداموقيمةبجدوىالمعلمينبعضإيمانقلة -1
 .للوقتمضيعةواعتبارها

 .تربوياوتوظيفهاللعملكافبمستوىالمدراسفياألجهزةتوافرقلة -2
 .الدراسيبالمنهجالمرتبطةالتعليميةالموادتوافرقلة -3
 وصيانتهابكفاءةواستخدامهااألجهزةمعالتعاملبكيفيةالمعلميندرايةضعف -4

التعليميةوخاصة فيالعملية سبقيتضحأهميةتوظيفبرامجالوسائطالمتعددة مما
متعة، وأكثر شيقة التعليمية العملية وتجعل أكبر، بشكل الحوس باستثارة تقوم أنها

باإلضافةإلىأنهاتوفرالوقتوالجهد.
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 تعليق عام على اإلطار النظري :

ساسيينوهمااالستماعوعالقتهباللغةالعربيةوالوسائطالمتعددةتناولهذاالفصلمحورينأ
اللغةوطرائقانتاجها،وشملالمحوراألولاالستماعومفهومه،وأهميتهوأهدافه،وعالقتهبفنون

لوناتهومتطلباتهوأنواعه،كماشماألخرى،وطبيعتهوطريقةحدوثه،باإلضافةإلىعناصرهومك
وصف ووظائفه، الشروطوسائله و الجيد، والمستمع االستماع المتحدثفيتوافرهاالواجبات

والمستمعوأدواتاالستماع،وتناولالمحوراألولمجاالتومهاراتاالستماعوخطواتوطرائق
تدريسهوتقويمه.

المتعددةوخصائصهاوأهميتهافيالعمليةالتعليمية،الوسائطأماالمحورالثانيفتناولمفهوم
فيثم مراعاتها ينبغي التي والمبادئ التربوية وفوائدها المتعددة الوسائط عناصر تناول تم

برامج إلى باإلضافي الوسائطتصميمها، مميزاتانتاج إلى التطرق وتم ومعوقاتالمتعددة،
التعليم.فيالمتعددةالوسائطاستخدام

مهارات أهم تحديد في النظري االطار من الباحث وخطواتواستفاد ومتطلباته االستماع
وطرقتدريسه،وكذلكبناءاألدواتالمناسبةللدراسة.
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 الفصل الثالث:
 الدراسات السابقة

يتناولالباحثفيهذاالفصلالدراساتالسابقةذاتالعالقةبموضوعالدراسةالحاليةبهدف
والنتائج واإلجراءات، واألدوات المتبع، والمنهج النظري، اطارها حيث: من منها االستفادة
وأهم وخطواتها وأهدافها موضوعاتها مبينًا الدراسات تلك أهم الباحث استعرض وقد المتبعة،

قسمنت لتحقيقأهدافالدراسةالحالية،واتبعالباحثالتسلسلالزمني،كما للبناءعليها ائجها؛
على قائم برنامج فاعلية تناولت التي الدراسات هما: أساسيين محورين إلى الدراسات الباحث

الوسائطالمتعددةوالدراساتالتيتناولتمهاراتاالستماع.

 :  تدريس المواد الدراسية المختلفةلوسائط المتعددة في أواًل: الدراسات التي تناولت ا
 :  (م2015) ديب دراسة -1

فيالمتعددةالوسائطعلىقائمبرنامجتوظيففاعليةمدىعنالكشفإلىالدراسةهدفت
األساسيالثالثالصفتالمذةلدىالقرائيةالمهاراتبعضتعلمصعوباتمعالجة اتبعت.
60)منالدراسةعينةوتألفت،التجريبيالمنهجالدراسة الصفتالمذةمنوتلميذةتلميذا(
الثالث .مالحظةوبطاقةالمعرفيواالختبارالتشخيصياالختبار:فيالدراسةأدواتوتمثلت.

التجريبيةالمجموعةتالمذةدرجاتبينإحصائيةداللةذاتفروقوجودعنالنتائجوكشفت
لصالحالمالحظةبطاقةوفيالقرائيةللمهاراتالمعرفيلالختبارالبعديالتطبيقفيوالضابطة
،التدريسفيحديثةأساليبتبنيعلىالمعلمينبتشجيعالدراسةوأوصت.التجريبيةالمجموعة

توظيفوضرورة.التعلمعمليةفيالحديثةالتعليميةالوسائلوتوظيف،التدريسطرائقوتنويع
.القرائيةالمهاراتتعليمفيالمتعددةالوسائط

 :  (م2015) العدوان دراسة -2

لدىاإلبداعيالتفكيرعلىمتعددةوسائطبرمجيةاستخدامأثرتقصيإلىالدراسةهدفت
واتجاهاتالجنوبيةالشونةلواءفيالحياتيةالعلوممادةفياألساسيالعاشرالصفطالبات

التجريبيشبهالمنهجالدراسةواتبعت.المتعددةالوسائطبرمجيةاستخدامفاعليةنحوالطالبات
40)منالدراسةعينةوتكونتوضابطةتجريبيةمجموعتينباستخدام أداةوتمثلت،طالبة(

تفوقعنالنتائجوكشفتاالتجاهات،ومقياساإلبداعي،للتفكيرتورنساختبارفيالدراسة
.االتجاهاتومقياساإلبداعيالتفكيراختبارفيالضابطةالمجموعةعلىالتجريبيةالمجموعة
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مقررتدريسفيالمتعددةالوسائطعلىالقائمةالبرمجياتاستخدامبأهميةالدراسةوأوصت
.العلوم

 م( : 2014) السحيميدراسة  -3

 على التعرف إلى الدراسة تنميةهدفت في المتعددة الوسائط على القائم البرنامج فاعلية
 لدىمهارات اإلسالميةالكتابة بالجامعة بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم معهد طالب
،واتبعتالدراسةالمنهجشبهالتجريبي،وتكونتعينةالدراسةمنمجموعةمنالمنورةبالمدينة

بالجامعةاإلسالميةبالمدينةالمنورة.وتمثل تطلبةمعهدتعليماللغةالعربيةلغيرالناطقينبها
أداةالدراسةفياختبارمهاراتالكتابة،وكشفتالنتائجعنوجودفروقذاتداللةإحصائيةفي
تفوق وكذلك التجريبية، المجموعة لصالح التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي التطبيقين
الدراسة وأوصت الكتابة. مهارات اختبار في الضابطة المجموعة على التجريبية المجموعة

مامبالوسائطالمتعددةفيتعليماللغةالعربيةلغرالناطقينبها.باالهت

:(م2012) المنان عطا دراسة -4

بمرحلةالعربيةاللغةمادةتدريسفيالمتعددةالوسائطاستخدامأثرتقصيإلىالدراسةهدفت
األولىالحلقةاألساس الخرطومبمحليةتجريبيةدراسة: التجريبي،المنهجالدراسةواتبعت.
اللغةفيتحصيلياختبارفيالدراسةأدواتوتمثلتطالبًا،(50)منالدراسةعينةوتكونت
فيالطلبةأداءمتوسطبيناحصائيداللةذيفرقوجودعنالدراسةنتائجوكشفتالعربية،

وأوصتالتجريبية،المجموعةلصالحالتحصيلياالختبارفيوالضابطةالتجريبيةالمجموعتين
.المتعددةالوسائطإلنتاجبشريةأطربتوفيرالدراسة

 :  (م2012) الغامدي دراسة -5

اللغةقواعدلمقررالتحصيلفيالوسائطمتعددةبرمجيةفاعليةعنالكشفالدراسةهدفت
عينةوتكونتالتجريبي،المنهجالدراسةواتبعت.االبتدائيالسادسالصفتالميذلدىالعربية
بالتساويمجموعتينإلىموزعينطالباً(40)منالدراسة اختبارفيالدراسةأدواتوتمثلت.

فيالتجريبيةالمجموعةلصالحفروقوجودعنالنتائجوكشفت.العربيةاللغةلقواعدتحصيلي
التحصيلياالختبار استخدامكيفيةعلىالعربيةاللغةمعلميتدريببتبنيالدراسةوأوصت.

.العربيةاللغةتعليمفيالمتعددةالوسائطعلىالقائمةالبرمجيات
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 م( : 2012دراسة محمد ) -6

 عن الكشف إلى الدراسة تنميةهدفت في التفاعلية المتعددة الوسائط على قائم برنامج فعالية
فيقسماللغةالعربية،واتبعتالدراسةالمنهجشبهالعروضللطلبةالمعلمينبعضمهاراتعلم

 )التجريبي، من الدراسة عينة أدوات21وتكونت وتمثلت بالعريش، التربية كلية من طالبة )
الدراسةفياختبارتحصيليواختبارمهاراتالعروضوبطاقةمالحظةلتقويمأداءالطالباتفي
القبلي التطبيق بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عن الدراسة وكشفت العروض. مهارات

 االختبار في لصالحوالبعدي كانت الفروق هذه وأن العروض، مهارات واختبار التحصيلي
التطبيقالبعديفياالختبارين.وأوصتالدراسةباإلفادةمنالبرنامجالمقترحفيتدريساللغة

العربية.

  : (م2011) العتيبي دراسة -7

المدمجالتعلمفيالمتعددةالوسائطأنشطةاستخدامأثرتقصيعنالكشفإلىالدراسةهدفت
المنهجالدراسةواتبعت.للبناتالملكيةالجامعةفيالطالباتلدىوالرضااالستماعمهارةعلى

وتمثلت.للبناتالملكيةالجامعةطالباتمنطالبة(43)منالدراسةعينةوتكونتالتجريبي،
.المتعددةالوسائطأنشطةعنالرضادرجةلقياسومقياساالستماع،اختبارفيالدراسةأدوات

اختبارفيوالضابطةالتجريبيةالمجموعتينبيناحصائياًدالةفروقوجودعنالنتائجوكشفت
أنشطةعنالتجريبيةالمجموعةرضاالنتائجوأظهرت.التجريبيةالمجموعةولصالحاالستماع
.التدريسفيالمتعددةالوسائطبتوظيفالدراسةوأوصت.المتعددةالوسائط

 :  (م2010) العربيد دراسة -8

حلومهاراتالمفاهيمتنميةعلىالمتعددةبالوسائطبرنامجأثرمعرفةإلىالدراسةهدفت
البنائيالمنهجالباحثاستخدموقد.علميعشرالحاديالصفطالبلدىالفيزيائيةالمسألة

35)منمكونةعينةعلىالتجريبي،والمنهجالمتعددة،بالوسائطالبرنامجلبناء منطالًبا(
ومجموعةتجريبيةمجموعةإلىتقسيمهاتمللبنيين،النموذجيةاألرقمدارمدرسةطالب

ضابطة المسألةحلمهاراتواختبارالفيزيائية،للمفاهيماختبارمنالدراسةأدواتوتمثلت.
المجموعةدرجاتبينإحصائيةداللةذاتفروقوجودإلىالنتائجوتوصلتالفيزيائية،
حلمهاراتواختبارالفيزيائية،المفاهيماختبارفيالضابطةالمجموعةطلبةودرجاتالتجريبية

بضرورةالدراسةوأوصتاالختبارين،كالفيالتجريبيةالمجموعةلصالحالفيزيائيةالمسألة
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علىطلبةالتدريبإلىباإلضافةبالمفاهيمواالهتمامالتدريسفيالمتعددةالوسائطتوظيف
.الفيزيائيةللتجاربالعمليبالجانباالهتماممعالمسألةلحلالالزمةالمهارات

 م( : 2009) العطاردراسة  -9

مبحثتعلمصعوباتلبعضالمتعددةبالوسائطعالجيبرنامجأثرتقصيالدراسةهدفت
الوصفيالمنهجالدراسةواتبعتفلسطين،فياألساسيالثامنالصفطلبةلدىالصرف
عددهموالبالغاألساسي،الثامنالصفطلبةمنالدراسةعينةوتكونت،التجريبيوالمنهج

(128 االختبارالمفتوحة،نصفاالستبانةفيالدراسةأدواتوتمثلتوطالبة،طالباً(
أهمهانتائجعدةإلىالدراسةتوصلتوقدالمقترح،البرنامجالتشخيصي، بينفروقوجود:

التحصيلي،االختبارفيالتجريبيةالمجموعةلصالحالضابطةوالمجموعةالتجريبيةالمجموعة
.المتعددةالوسائطبرمجياتاستخدامخاللمنالتعلمصعوباتبعالجالدراسةوأوصت

 م(: 2008دراسة محمود )-10

اصلأثرالتدريسباستخدامالوسائطالمتعددةفيتنميةمهاراتالتوهدفتالدراسةإلىتقصي
اللغة مادة األردنفي في األساسي الثاني الصف طلبة لدى المنهجالعربية الدراسة واتبعت .

( من مكونة عينة على وتمثلت59التجريبي عمان، في األساسي الثاني الصف من طالبًا )
أدواتالدراسةمناختبارمهاراتاالستيعابالقرائيوالسمعي.وكشفتالنتائجعنوجودأثر

 المجموعةكبير طلبة لدى والسمعي القرائي االستيعاب مهارات تنمية في المتعددة للوسائط
اللغة في التواصل مهارات تدريس في المتعددة الوسائط باستخدام الدراسة وأوصت التجريبية،

العربية.

 م( : 2008دراسة الشعراوي )-11

 أثر معرفة إلى الدراسة هدفت االنتماءاستخدام قيم تعزيز على المتعددة بالوسائط برنامج
المنهجواتبعتالدراسةغزة،الوطنيوالوعيالبيئيلدىطالبالصفالتاسعفيمحافظات

البنائي ًا.طالب(50)مكونةمنالمنهجالتجريبيعلىعينةولبناءبرنامجبالوسائطالمتعددة،
 وجود إلى الدراسة إوتوصلت داللة ذات فروق حصائية المجموعةبين طلبة درجات متوسط

 طلبةالتجريبية الوعيودرجات اختبار في الضابطة المجموعة الوعيوالبيئي مقياس في
عالقةارتباطيهبينباإلضافةإلىوجود،واالنتماءالوطني،وذلكلصالحالمجموعةالتجريبية
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 البيئي الوعي اختبار ودرجاتدرجات االنتماء باستخدامالوطني،مقياس الدراسة وأوصت
الوسائطالمتعددةفيتعزيزقيماالنتماءالوطنيوالوعيالبيئي.

 م( : 2008دراسة أبو حلمية )-12

المتناقضةفيأثراستخدامبرنامجبالوسائطالمتعددةيوظفاألحداثتقصيهدفتالدراسةإلى
 العلوم. مادة في األساسي الخامس الصف طالب لدى الغذائي التنور الدراسةتنمية واتبعت

االبتدائية"ج"طالًبامنمدرسة(83مكونة)عينةالدراسةعلىالمنهجالتجريبي ذكورجباليا
،ومقياسةاختبارالمعرفةالغذائيتمثلتأدواتالدراسةفيووتجريبية.مجموعتينضابطةإلى

السليمة.نحواالتجاه االتغذية بينوتوصلت إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى لدراسة
المجموعة تعزىالتجريبية والضابطة يوظف الذي المتعددة الوسائط برنامج استراتيجيةإلى
األحداث الغذائية المعرفة في نحوالمتناقضة المجموعةواالتجاه لصالح السليمة التغذية

تجريبية.ال

 :  (م2007) وحسن شقير أبو دراسة-13

مادةفيالتحصيلمستوىعلىالمتعددةبالوسائطبرنامجفاعليةمعرفةإلىالدراسةهدفت
األساسيالتاسعالصفطالباتلدىالتكنولوجيا والمنهجالتجريبيالمنهجالدراسةواتبعت.

اختيارهمتماألساسيالتاسعالصفطلبةمنطالبة(54)منالدراسةعينةوتكونتالبنائي،
وتوصلت.العينةعلىطبقيتحصيلاختبارمنالدراسةأدواتتكونتوقدالقصدية،بالطريقة

المجموعةطلبةتحصيلتنميةعلىالكبيروأثرهوفاعليتهالمتعددةبالوسائطالبرنامجأهميةإلى
التكنولوجيامادةفيالتجريبية

 :  (م2006)دراسة منصور -14

الدراسةإلىالكشفعنأثربرنامجمحوسبفيتنميةمهاراتالتحويلالهندسيلدىهدفت
(72من)،وتكونتعينةالدراسةالمنهجالتجريبيواتبعتالدراسةطلبةالصفالعاشربغزة.

وتمثلتأدواتالدراسةفي.طالبًامنطالبالصفالعاشرمنمدرسةأبوعبيدةبنالجراح
وجودفروقذاتلدراسةوكانتأهمنتائجا.لقياسمهاراتالتحويلالهندسياختبارتحصيلي

داللةإحصائيةفيمهاراتالتحصيل)مهارةاالنسحاباألفقي،مهارةاالنسحابالراسي،مهارة
االنعكاسعلىمحورالسينات،مهارةاالنعكاسعلىمحورالصادات،مهارةالتكبيروالتصغير

التجريبيةومهارة المجموعة لصالح والتجريبية الضابطة المجموعة بين الهندسي( التحويل
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المحوسب. البرنامج مهاراتباستخدام تنمية في محوسب برنامج باستخدام الدراسة وأوصت
الرياضيات.

 م( : 2006دراسة أبو زايدة )-15

الصحية،تنميةالمفاهيمفاعليةبرنامجالوسائطالمتعددةعلىالكشفعنهدفتالدراسةإلى
والوعي السادس الصف طالب لدى ذوالصحي التجريبي المنهج الدراسة واتبعت األساسي،

وتمثلتأدواتالدراسة،طالباً(60المجموعتينالتجريبيةوالضابطة،وتكونتعينةالدراسةمن)
اختبار تحصيلفي ومقياس الصحيي، للوعي لبرنامجالدراسةتوتوصل، فاعلية وجود إلى

الصحية المفاهيم تنمية في المتعددة السادسوالوعيالوسائط الصف طالب لدى .الصحي
وتدريب والبيئية، الصحية المفاهيم تدريس في المتعددة الوسائط بتوظيف الدراسة وأوصت

المعلمينعلىاستخدامالوسائطالمتعددة.

 م(:2006دراسة مهدي )-16

الدراسةهدف علىت تعلميه برمجيات استخدام فاعلية على التعرف البصريإلى التفكير
لمنهجالتجريبي.واتبعتالدراسةاوالتحصيلفيالتكنولوجيالدىطالباتالصفالحاديعشر

الحاديعشرأدبيمنمدرسةكفرقاسمالثانويةللبناتعلىعينةممثلةمنطالباتالصف
.وكشفتالنتائجالبصريوالتحصيلاختباريالتفكيرراسةفيوتمثلتأدواتالدفيفلسطين.

التفكير اختباري في الضابطة المجموعة طالبات التجريبيةعلى المجموعة طالبات عنتفوق
البصريوالتحصيل.وأوصتالدراسةبضرورةتوظيفالوسائطالمتعددةالتفاعليةفيالمواقف

التعليمية،وحوسبةمناهجالتكنولوجيا.

 :  (م2005) الفشتكي دارسة-17

عنالصحيةالتربيةفيالوسائطمتعددحاسوبيبرنامجفاعليةعنالكشفإلىالدراسةهدفت
وتكونتالتجريبي،المنهجالدراسةواتبعت،(اإليدز)المكتسبالمناعيالوزمتالزمةمرض
114)منالدراسةعينة التربيةكليةفيصفمعلماألولىالسنةطالبمنوطالبةطالباً(

دمشقبجامعة تحصيلياختبارفيالدراسةأدواتوتمثلت. تفوقعنالنتائجوكشفت.
.التخصصوالللجنس،تعزىفروقوجودوعدمالضابطة،المجموعةعلىالتجريبيةالمجموعة

اإلمكاناتحسبالتربويةالموادمختلفتدريسفيالحاسوبباستخدامالدراسةوأوصت
.المتاحة
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 (:Moreno & Valdes, 2005دراسة )-18

استخدامهاالوسائطالمتعددةكأدواتمعرفيةمقابلتوظيفأثرإلىتقصيهدفتهذهالدراسة
ساوثويسترونفيالوالياتطلبةالمرحلةالجامعيةاألولىفيجامعةكأدواتتكنولوجيةفيفهم

لبةطالًبامنط(53)عينةالدراسةمنتكونتو.حدوثظاهرةالبرقاألمريكيةلعمليةالمتحدة
والتيعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةبينالمجموعتينالتجريبيةوأظهرتالنتائج.الجامعة

اإلطاراتدرست من مجموعة بتنظيم خاللها الطالب يقوم معرفية كأداة الحاسوب باستخدام
 البرق ظاهرة حدوث لمراحل منطقي الضابطبتسلسل الحاسوبةوالمجموعة جهاز يقوم التي

 .وجهازالحاسوببعرضهذهاإلطاراتمتسلسلةدونأيتفاعلبينالطالب

 : ( Alturki, 2004) دراسة-19

األولالصفلطالبالفائقةالنصوصعلىمعتمدتفاعليبرنامجتصميمإلىالدراسةهدفت
السعوديينللطلبةالبرنامجتقديمتمالسعودية،العربيةالمملكةفياألحياءمادةلتدريسالثانوي

األولالصفطلبةمنمجموعةمنالدراسةعينةوتكونت.بواشنطنالسعوديةاألكاديميةفي
المدرسي؛بالكتابمقارنةالتفاعليالبرنامجاستخدامالطالبتفضيلالنتائجوكشفتالثانوي،

المتعلمينلدىالفائقةالنصوصعلىالمعتمدالتفاعليالبرنامجاستخدامفاعليةيعنيمما

 ( : Vrtacnik, 2000) فرتاكنك دراسة-20

ببعضالطلبةمعرفةتنميةفيالتفاعليةالوسائطاستخدامأثرتقصيإلىالدراسةهدفت
50)منمكونةعينةعلالتجريبيالمنهجالدراسةواتبعتالكيمياء،فيالمفاهيم منطالباً(
وكشفتالكيميائية،المفاهيماختبارفيالدراسةأداةوتمثلتسلوفينيا،فيالثانويالثالثالصف
المجموعةطالبلدىالكيميائيةالمفاهيمتنميةفيالتفاعليةللوسائلكبيرأثروجودعنالنتائج

المفاهيملهذهوإدراكهمالتجريبية تدريسفيالتفاعليةالوسائطباستخدامالدراسةوأوصت.
.الكيميائيةالمفاهيم
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 التعليق على دراسات المحور األول:
 أواًل: من حيث المتغير المستقل : 

تناولتجميعالدراساتالسابقةالوسائطالمتعددةكمتغيرمستقل،وتتفقالدراسةالحاليةمع
الدراساتفيالمحوراألولمنحيثالمتغيرالمستقلالمستخدموهوبرنامجقائمعلىالوسائط

تعددة.الم

 ثانيًا: من حيث الهدف : 

شقير، أبو دراسة مثل الدراسي التحصيل تنمية تناول فمنها أهدافها، في الدراسات تباينت
ومنهاتناولتتنميةمهاراتم(،2012م(،ودراسةالغامدي)2006م(،مهدي)2007وحسن)

)التفك مهدي دراسة ومنها المختلفة 2006ير العدوان ودراسة دراسات2015)م(، ومنها م(،
( حليمة أبو دراسة مثل االتجاهات تنمية )2008استهدفت العدوان ودراسة م(.2015م(،

العتيبي دراسة ومنها العربية، اللغة في التواصل مهارات تنمية الدراسات بعض واستهدفت
ة.م(التياستهدفتمهاراتالقراء2015م(،ودراسةديب)2008م(،ودراسةمحمود)2012)

 ثالثًا: من حيث المادة العلمية : 

حيث تدريسها، في المتعددة الوسائط استخدمت التي التعليمية المواد في الدراسات تباينت
الدراسة وتستهدف اإلنجليزية، واللغة العربية واللغة والعلوم الرياضيات مادة الدراسات تناولت

الحاليةمادةاللغةالعربية.

 رابعًا: من حيث النتائج : 

أظهرتكافةالدراساتالسابقةفاعليةاستخدامالوسائطالمتعددةفيتنميةالمتغيراتالتابعة
(عدموجودفروقMoreno & Valdes, 2005المستهدفة،فيماأظهرتدراسةوحيدةوهي)

.تكنولوجيةاستخدامهاكأدواتاستخدامالوسائطالمتعددةكأدواتمعرفيةمقابلفي

 االستفادة من دراسات المحور األول:

 االستفادةفيكتابةاإلطارالنظريالخاصبالوسائطالمتعددة. .1
 إجراءاتتصميمالبرنامجالقائمعلىالوسائطالمتعددة. .2
التحققمنصدقوثباتالبرنامجعلىالوسائطالمتعددة. .3
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 ثانيًا: الدراسات التي تناولت مهارات االستماع : 
 :  (م2014) الراجح اسةدر  -1
لدىاالستماعمهارةلتنميةالجوالللهاتفمقترحلبرنامجتصوروضعإلىالدراسةهدفت

بغيرهاالناطقينالعربيةاللغةمتعلمي معهدطالبمنمجموعةمنالدراسةعينةوتكونت.
الدراسةأدواتوتمثلتالمنورة،بالمدينةاإلسالميةبالجامعةبهاالناطقينلغيرالعربيةاللغةتعليم

مهاراتتسحينفيالمقترحالتصورفاعليةعنالنتائجوكشفتاالستماع،مهاراتاستبانةفي
.المعهدطالبلدىاالستماع

 :  (م2014) عطية دراسة -2
لدىاالستماعمهاراتتنميةفيالتعليميةالدرامااستخدامأثرعلىالتعرفالدراسةهدفت

منالثالثبالمستوىطالباً(60)منالبحثعينةتكونتوقدثانية،لغةالعربيةاللغةطالب
إلىتقسيمهاوتمسعود،الملكبجامعةالعربيةاللغوياتبمعهدثانيةلغةالعربيةاللغةطالب

الالزمةاالستماعمهاراتقائمة:فيالدراسةأدواتوتمثلتوقدوضابطة،تجريبية:مجموعتين
وجودعنالبحثنتائجأسفرتوقد.االستماعمهاراتلقياسواختباراًالثالث،المستوىلطالب

عينةأفرادالطالبلدىاالستماعمهاراتتنميةفيالتعليميةالدرامالطريقةكبيرإيجابيأثر
التجريبيةالمجموعةدرجاتمتوسطيبينإحصائيةداللةذوفرقهناككانحيثالبحث،

 .التجريبيةالمجموعةلصالحاالستماعمهاراتالختبارالبعديالتطبيقفيالضابطةوالمجموعة

 :  (م2013) األخرس دراسة -3
مهاراتتنميةفيالمتكاملاالستماعنموذجاستخدامأثرعنالكشفالدراسةهدفت

الزرقاء،فيالعربيةاللغةمبحثفيالدنيااألساسيةالمرحلةطالباتلدىالسمعياالستيعاب
الصفطالباتمنطالبة،(88)منالدراسةعينةأفرادوتكونالتجريبي،المنهجالدراسةاتبعت
الدراسةهدفولتحقيق.الزرقاءلقصبةالتابعةبكر،أبيبنتأسماءمدرسةفياألساسيالثالث
وأظهرت.السمعياالستيعابللمهاراتتحصيواختباراالستماع،بمهاراتقائمةالباحثةأعدت
إلىتعزىاالختبارعلىالطالباتأداءمتوسطيبينإحصائيادالةفروقوجودالدراسةنتائج

التجريبيةالمجموعةلصالحالتدريس،نموذج فيإحصائيةداللةذاتفروقوجودوأظهرت.
لصالحالفروقوكانتالبعدياالختبارفيالكليةالدرجةعلىالطالباتأداءمتوسطات

.االعتياديةالطريقةفيبالطالباتمقارنةالمتكاملاالستماعنموذجوفقدرسنالالتيالطالبات
السمعي.االستيعابمهاراتتنميةفيالمتكاملاالستماعنموذجباستخدامالدراسةوأوصت
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 :  (م2013) وعلي محمد دراسة -4
واستراتيجيةالتنبؤاستراتيجية)التدريساستراتيجيةبينالتفاعلأثرتقصيإلىالدراسةهدفت

المالحظاتتدوين أوروبيةأفريقية،أسيوية،)األمواللغة( االستماعمهاراتبعضتنميةفي(
متعلميمنطالباً(50)منالدراسةعينةوتكونت.بغيرهاالناطقينالعربيةاللغةمتعلميلدى
اإلمام،بجامعةبهاالناطقينلغيرالعربيةغةاللتعليمبمعهدبغيرهاالناطقينالعربيةاللغة

:أهمهامنعديدةنتائجإلىوتوصلتاالستماع،لمهاراتاختبارفيالدراسةأدواتوتمثلت
لصالحاالستماعمهاراتاختبارفيالبعديالقياسلصالحاحصائياًدالفرقوجود

المالحظاتتدويناستراتيجيةعلىالتنبؤاستراتيجيةتفوقتكمااالستراتيجيتين، وأوصت.
.المهاراتلطبيعةوفقاًالتدريسطريقةاختياربمراعاةالدراسة

 :  (م2012) العتيبي دراسة -5
االستماعمهاراتتنميةفيالمتعددةالوسائطاستخدامفعاليةعنالكشفإلىالدراسةهدفت

المتوسطةالمرحلةطالباتلدىاإلنجليزيةباللغة التجريبيالمنهجالدراسةواتبعت. وتكونت.
بالسعودية،الطائفبمدينةالمتوسطالثانيالصفطالباتمنطالبة(72)منالدراسةعينة

الوسائطأنعنالدراسةنتائجوكشفت.التحصيلياالستماعاختبارفيالدراسةأدواتوتمثلت
المرحلةطالباتلدىاإلنجليزيةباللغةاالستماعمهاراتتنميةفيفعالةوسيلةكانتالمتعددة

 .االستماعمهاراتتنميةفيالمتعددةالوسائطباستخدامالدراسةوأوصت.المتوسطة

 :  (م2012) الدين عماد دراسة -6
فياالستماعمهاراتبعضلتنميةالقصصيالسرداستخدامأثرمعرفةإلىالدراسةهدفت

نحوهاواتجاهاتهماألساسالرابعالصفطلبةلدىالقراءة .التجريبيالمنهجالدراسةواتبعت.
136)منالدراسةعينةوتكونت وطالبةطالبا( تمثلاستبانةفيالدراسةأدواتوتمثلت.
االستماعمهارات المجموعةدرجاتبيناحصائياًدالةفروقوجودعنالنتائجوكشفت.

بينفروقتوجدوالالتجريبية،المجموعةلصالحاالستماعمهاراتفيوالضابطةالتجريبية
االستماعمهاراتفيالتجريبيةالمجموعةفيواإلناثالذكور بضرورةالدراسةوأوصت.

 .المعلماعدادبرنامجمنكجزءالقصصيالسردطريقاستخدام

 م( : 2011دراسة شرهان ) -7
مهاراتاالستماعوالقراءةفيفعاليةبرنامجمقترحلتنميةبعض التعرفعلىالدراسةهدفت

.واتبعتالدراسةالمنهجالتجريبي،وتكونتتالميذالصفالخامساالبتدائياللغةالعربيةلدى
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( من الدراسة والقراءة،61عينة االستماع مهارات اختبار في الدراسة أدوات وتمثلت طالبًا. )
وعةالضابطة.وأوصتالدراسةوكشفتالنتائجعنتفوقطلبةالمجموعةالتجريبيةعلىالمجم

بضرورةاهتمامالمعلمينبتنميةمهاراتاالستماعوالقراءةلدىالطلبة.

 م( : 2011دراسة الشوبكي ) -8
 هدفت الدراسة مدىإلى ةيفاعلمعرفة االستماع مهارات على قائم مهاراتلتنميةبرنامج

لدى اتلميذاتالقراءة واتبعت بغزة، األساسي الرابع التجرالصف المنهج والمنهجبييلدراسة
منالحكوميةالصفالرابعاألساسيفيالمدارستلميذاتالدراسةمننةيوتكونتعالبنائي،

طالبة.67) وتمثلت( للدراسة فيأدوات االستماع مهارات على قائم برنامج مهاراتلتنمية:
لدى بطاقةتلميذاتالقراءة القراءة، لمهارات مالحظة بطاقة بغزة، األساسي الرابع الصف

وكشفتللمهاراتوفقاألسسالمعتمدةللقراءة،تحصيلياختباراالستماع،استطالعلمهارات
تلميذاتمهاراتالقراءةلدىتنميةلبرنامجالقائمعلىمهاراتاالستماعفياةيفاعلالنتائجعن

وأوصتالدراسةبتدريبالمعلمينعلىكيفيةتدريساالستماع..األساسيالرابعالصف

 م( : 2010دراسة الشنطي ) -9
بعضمهاراتاالستماعلتنميةالتمثيليإلىالتعرفعلىأثراستخدامالنشاطالدراسةهدفت

منتلميذة(74)منالدراسةنةيعوتكونت،التجريبي.اتبعتالباحثةالمنهجبغزةللصفالرابع
الصفتلميذات األساسي، الرابع في الدراسة أداة المراداختباروتمثلت االستماع مهارات
فيةيبيالمجموعةالتجرذاتيدرجاتتلمنيوجودفروقبإلى:راسةنتائجالدتوصلتو،تنميتها

البعديلدىاسيلصالحالقةيبأبعادهودرجاتهالكلاالستماعالقبليوالبعديلمهاراتاالختباران
التجرذاتيتلم طلبة.ةيبيالمجموعة لدى االستماع مهارات تنمية بضرورة الدراسة وأوصت

التعليمالعام.

 م( : 2009دراسة أبو دية ) -10
هذهالدراسةإلىبناءوتجريببرنامجمحوسبلتنميةبعضمهاراتتدريساالستماعسعت

المعلمات(فيالكليةالطالبات)لدىفياللغةالعربية الجامعيةللعلومالتطبيقيةبغزة/ اتبعت.
الدراسة أهداف لتحقيق والتجريبي البنائي المنهج بطاقةالباحثة في المتمثلة الدراسة أداة بناء

طالبةمنطالباتقسمالعلوم(19)والمكونةمنالعينة،بقتأداةالدراسةعلى،وطالمالحظة
وجودفروق.وكشفتالنتائجريبميدانيوالمسجالتلمساقتدصف(،)تخصصمعلمالتربوية

مهارة درجات متوسط بين إحصائًيا الغلق(دالة المثيراتـ تنويع البرنامج)التمهيد، تطبيق قبل
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تعزىإلىالمحوسبوبعدهلدى)الطالبات/المعلمات(فيالكليةالجامعيةللعلومالتطبيقيةبغزة
البعدي بالتطبيق الدراسة واوصت من. مهاراتاالستفادة بعض تنمية في المحوسب البرنامج

ستماعفياللغةالعربيةبشكلخاصالتدريسبشكلعاموبعضمهاراتتدريساال

 م(: 2007دراسة سعيد ) -11
معلميبرنامجمقترحلتنميةمهاراتاالستماعوالتحدثلدىالطالبهدفتالدراسةإلىبناء

واتبعتالدراسةالمنهجالتجريبي،وتكونتعينة.اللغةالعربيةفيضوءمدخلالتواصلاللغوي
كلبة في العربية اللغة بقسم السابع بالمستوى المعلمين الطالب من مجموعة من الدراسة
المعلمينبتبوك،وتمثلتأداوتالدراسةفياختبارمهاراتاالستماع،وبطاقةمالحظة،وكشفت

قالبعديلألدواتمقارنةبالتطبيقالقبلي.النتائجعنوجودتقدمملحوظفيالنتائجفيالتطبي
واوصتالدراسةباالهتمامبمهاراتالتواصلالشفويلدىالطالبأوالمعلمين.

 :م(2007دراسة نصر ) -12
شعبةالمعرفيةوفوقالمعرفيةالتييمارسهاطالبهدفتالدراسةإلىتحديداالستراتيجيات

.واتبعتالدراسةمحاضراتالنحووكتابتهاإلىاالستماعاللغةالعربيةبكلياتالتربيةفيمواقف
وطالبة،وتمثلتأدواتالدراسةفي104المنهجالوصفي،وتكونتعينةالدراسةمن) (طالبًا

قائمةاستراتيجياتمعرفيةوفوقمعرفية،واستبانةتحديددرجةممارسةاالستراتيجياتفيمواقف
الدراسةبتحليلعشرمحاضراتمتتاليةمنمقررنحواالستماعإلىمحاضراتالنحو،وقامت

الطالب2) أن عن النتائج وكشفت والنهائية. التمهيدية صورتيها في الطالب دونها التي )
بمهارات مهتمين غير وأنهم النحو، محاضرات إلى االستماع لمهام بالتخطيط قلياًل يهتمون

ي بدليل الطلبة بتزويد الدراسة وأوصت االستراتيجياتاالستماع، ممارسة أهمية لهم وضح
المعرفيةوفوقالمعرفيةفيمواقفاالستماعإلىالمحاضرات.

 م( :2006دراسة الخزاعلة ) -13
 عن الكشف الدراسة فيهدفت األساسي التاسع الصف طلبة لدى الناقد االستماع مستوى

العربيةمحافظة واتبعتالدراجرشفيضوءتحصيلهمفيمبحثاللغة المنهجالوصفي، سة
الدراسةمن) وتمثلتأدواتالدراسةفياختبار330التحليلي،وتكونتعينة وطالبة، (طالبًا

االستماعالناقد،واختبارتحصيلي،وكشفتالنتائجعنوجودانخفاضفيمستوىأداءالطلبة
اللغويومستوىفيمهاراتاالستماعالناقد،وكذلكوجودعالقةارتباطيةموجبةبينالتحصيل

االستماعالناقد.وأوصتالدراسةبتنميةمهاراتاالستماعالناقدلدىالطلبة.
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 م( :2005دراسة العدوان ) -14
االستماعتنميةمهارتيوالمباشرةفيفاعليةطريقتيالترجمةهدفتالدراسةإلىالتعرفعلى

لدى األروالتحدث في بها الناطقين لغير العربية اللغة المنهجدنمتعلمي الدراسة واتبعت .
منالعسكريينالملتحقينبقسماللغةالعربيةلغير30التجريبيعلىعينةمكونةمن) (دارسًا

في الدراسة أدوات وتمثلت مختلفة، جنسيات ومن العسكري اللغات معهد في بها الناطقين
خفاضمستوىأداءأفراداختبارلمهارةاالستماعواختبارلمهارةالتحدث،وكشفتالنتائجعنان

العينةفيمهارةاالستماع،ووجودفروقلصالحالتطبيقالبعديفياختباراالستماعواختبار
االهتمامبطرائقالتدريسلتنميةأداءمتعلمياللغةالعربي التحدث.واوصتالدراسةبضرورة

لغيرالناطقينبها.

 التعليق على دراسات المحور الثاني:
 أواًل: من حيث المتغير التابع : 

مع الحالية الدراسة وتتفق تابع، كمتغير االستماع مهارات السابقة الدراسات جميع تناولت
الدراساتفيالمحوراألولمنحيثالمتغيرالتابعهومهاراتاالستماعفياللغةالعربية.

 ثانيًا: من حيث المتغير المستقل : 

الس الدراسات مثل:تباينت االستماع، مهارات لتنمية المستخدم المستقل المتغير في ابقة
(،واستخدمتدراسة2014(برنامجمقترح،ودراسةالراجح)2011استخدمتدراسةشرهان)

( )2014عطية العتيبي دراسة استخدمت بينما التعليمية، الدراما المتعددة.2012( الوسائط )
جياتتدريسمختلفةلتنميةمهاراتاالستماع.واستخدمتالدراساتاألخرىاستراتي

وهوالوسائطالمتعددة،(فيالمتغيرالمستقل2012العتيبي)وتتفقالدراسةالحاليةمعدراسة
وفيالمتغيرالتابعوهومهاراتاالستماع،وتختلفمعهافيالمادةالتعليمية،حيثاستهدفت

الدراسةالحاليةمادةاللغةالعربية،فية،فيماتستهد(مادةاللغةاإلنجليز2012دراسةالعتيبي)
وفيالمرحلةالدراسيةحيثاستهدفتالدراسةالحاليةالصفالسادساألساسي،فيمااستهدفت

(المرحلةالمتوسطة،وكذلكفيمكانإجراءالدراسةحيثأجريتدراسة2012دراسةالعتيبي)
راسةالحاليةفيفلسطين،غزة.(فيالسعودية،وأجريتالد2012العتيبي)
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:ثالثًا: من حيث المنهج

استخدمتمعظمالدراساتالمنهجالتجريبيلتجريبالمتغيراتالمستقلةالمستخدمةفيتنمية
( الخزاعلة دراسة عدا ما االستماع، بهدف2006مهارات الوصفي المنهج استخدمت التي )

 الصف طلبة لدى االستماع مستوى عن معالكشف الحالية الدراسة وتتفق األساسي. التاسع
معظمالدراساتفياستخدامالمنهجالتجريبي.

 رابعًا: من حيث المادة العلمية : 

تناولت حيث فيها، االستماع مهارات تنمية تستهدف التي التعليمية المواد الدراسات تناولت
ستهدفالدراسةالحاليةمادةاللغةالعربية.الدراساتمادةاللغةالعربيةومادةاللغةاإلنجليزية،وت

 خامسًا: من حيث النتائج : 

واستراتيجياتالتدريسالحديثةةأظهرتكافةالدراساتالسابقةفاعليةاستخدامالبرامجالمقترح
عينةالدراسة.دفيتنميةمهاراتاالستماعلدىأفرا

االستفادةمندراساتالمحورالثاني:

 كتابةاإلطارالنظريالخاصبمهاراتاالستماعفياللغةالعربية.االستفادةفي .1
 إجراءاتاعداداختبارمهاراتاالستماع. .2
 التحققمنصدقوثباتاالختبار. .3
توظيفنتائجالدراساتالسابقةفيتفسيرنتائجالدراسةالحالية. .4

 التعليق العام على الدراسات السابقة:
تحسينتحصيلومهاراتفيالوسائطالمتعددةفاعليةالسابقةالدراساتجميعأشارت .1

 .والجامعيةالتعليمةالمراحلجميعتفكيرالطلبةفيالموادالدراسيةالمختلفةوفي
فيتنميةمتغيراتتابعةمختلفةمنهاالوسائطالمتعددةفاعليةالسابقةالدراساتأثبتت .2

 ونواحي والكتابة، القراءة ومهارات التفكير، نحومهارات كاالتجاهات مختلفة وجدانية
 .الموادالدراسية

قياسمهاراتاالستماع،ويتفقكأدواتاالختباراتالسابقةالدراساتمعظماستخدمت .3
 .كأداةللدراسةاختباراستخدامفيالدراساتهذهمعالباحث
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تجريبيةالتجريبيالمنهجالسابقةالدراساتمعظماتبعت .4 مجموعتين أداء لمقارنة
السابقةالدراساتمعالدراسةهذهوتتشابهبطةأومقارنةأداءالطلبةقبليًاوبعديًا،وضا

 ذوالمجموعتينالتجريبيةوالضابطة.للمنهجالتجريبيالباحثاستخدامفي
هناكندرةفيالدراساتالتيتناولتالوسائطالمتعددةفيتنميةمهاراتاالستماعفي .5

والتيم(2012العتيبي)اللغةالعربية،حيثاستطلعالباحثدراسةوحيدةوهيدراسة
تناولتالوسائطالمتعددةفيتنميةمهاراتاالستماع،وقدفصلالباحثاالختالففيما

بينهاسابقًا.بينالدراسةالحاليةو

 أوجه اإلفادة بشكل عام من الدراسات السابقة:
 .النظرياإلطاربناء .1
 اإلجرائيةلمصطلحاتالدراسة.التعريفاتتحديد .2
 اختيارالتصميمالتجريبيالمناسبلطبيعةالدراسة. .3
 اختبارمهاراتاالستماع(.-ةمالحظةبناءأداوتالدراسة)بطاق .4
تحققمنالصدقوالثباتألدواتالدراسة،وأساليبالمقارنةاختياراألساليبالمناسبةلل .5

 اإلحصائية.
 المساهمةفيتفسيرالنتائجوربطهاببعضالدراساتالسابقة. .6


بهدفالدراسةوهوالتعرفعلىفاعليةوتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

الصف طالب لدى االستماع مهارات تنمية في المتعددة الوسائط على قائم برنامج
السادساألساسي،واستخدمتاألدواتالتالية:بطاقةمالحظة،اختبارتحريري.
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 الفصل الرابع

 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الرابع:
 واإلجراءات الطريقة 

يتناولالباحثفيهذاالفصلالطريقةواإلجراءاتالتياتبعتفيهذهالدراسة،وتشمل:منهج
لها، والثبات الصدق وإجراءات الدراسة، أداة وبناء وعينتها، الدراسة مجتمع وصف الدراسة،

الدراس تنفيذ وكيفية المتعددة، الوسائط برنامج وبناء إعداد كيفية إلى وإجراءاتها،باإلضافة ة
واألساليباإلحصائيةالمستخدمةفيها.

 أوال: منهج الدراسة:
لدىاالستماعمهاراتتنميةفيالمتعددةالوسائطعلىقائمبرنامجفاعليةلمعرفةالدراسةهدفت
المنهجالتجريبيوذلكالدراسةلطبيعةوفقاًالباحثاتبعفقدلذااألساس،السادسالصفطالب

مجموعةتجريبيةومجموعةضابطةمنطالبالصفالسادساألساسي،حيثتدرسباستخدام
المجموعةالتجريبيةمنخاللبرنامجالوسائطالمتعددة،وتدرسالمجموعةالضابطةبالطريقة

(يوضحالتصميمالتجريبيفيالدراسة.6التقليديةالمعتادة،والشكل)

 

 
 التصميم التجريبي للدراسة(: 4.1) شكل
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 متغيرات الدراسة :

برنامجقائمعلىالوسائطالمتعددة.المتغير المستقل:

مهاراتاالستماع.المتغير التابع :

 ثانيًا: مجتمع الدراسة :
لوزارة التابعة غزة محافظات في األساسي السادس الصف طالب من الدراسة مجتمع تكون

( عددهم والبالغ والتعليم، 8347التربية طالبًا، الدراسي( العام من الثاني الفصل في وذلك
م(.2016-2017)

 ثالثًا: عينة الدراسة :
 العينةاالستطالعية: .أ

(طالبًا،منطالبالصفالسادساألساسي،من40تكونتعينةالدراسةاالستطالعيةمن)
االستما مهارات اختبار ألداء المناسب الزمن لتحديد وذلك األصلية، الدراسة عينة ع،خارج

.والتمييزوالتحققمنالصدقوالثبات،وتحليلفقراتاالختبارإليجادمعاملالصعوبة

 العينةالفعلية: .ب
الدراسةمن) النقب90تكونتعينة منطالبالصفالسادساألساسيمنمدرسة (طالبًا

بطريقةقصدية،األساسية)ب(للبنينالحكوميةالتابعةلوزارةالتربيةوالتعليمبشمالقطاعغزة
تجريبية مجموعة األولى )القرعة(، عشوائية بطريقة شعبتين إلى الدراسة عينة تقسيم تم وقد

(طالبًاتدرسبواسطةبرنامجالوسائطالمتعددة،والثانيةمجموعةضابطةمكونة45مكونةمن)
 (طالبًاتدرسبالطريقةالتقليديةالمعتادة.45من)

 النقب األساسية "ب" للبنين لألسباب التالية:وقد اختار الباحث مدرسة 

 لقبولادارةالمدرسةإلجراءالتجاربالعلميةوتشجيعهملذلك. -1
 لوجوداالمكاناتالتقنيةفيتلكالمدرسة. -2
 لقربالمدرسةلمكانعملالباحثممايسهلعليهالمتابعة. -3
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 أفراد العينة تبعًا للمجموعة توزيع( : 4.1جدول )

النسبة%العددالمجموعة
%4550تجريبية
%4550ضابطة
%90100المجموع



 رابعا: أدوات الدراسة:
النحوعلىموضحةإعدادهمنومعلوماتأدواتمعلوماتالدراسةلجمعالباحثاستخدم

 :التالي

 االستماع.مهاراتاستبيانحولآراءاستطالع 
 المتعددة.قائمعلىالوسائطبرنامج 
 االستماع.مهاراتلقياساختبار 
 االستماع.لمهاراتمالحظةبطاقة
 االستماع:مهاراتاستبيانحولآراءاستطالع -1

بناءفيعليهالالستناداالستماعمهاراتحولرأياستطالعاستبيانببناءالباحثقام
المالحظة.وبطاقةالمتعددةالوسائطعلىالقائمالبرنامج

لالستبيان:تماعداداستبيانمهاراتاالستماعفيصورتهاألوليةاعدادالصورةاألولية -
(مهارة،والتيعرضتعلىمجموعةمناالختصاصيينفي32حيثاشتملعلى)

مجالالمناهجوطرائقالتدريسوالمشرفينوالمعلمينوذلكالستطالعآرائهمحول:
.الرئيسةاالستماعلمهاراتالفقراتمالءمةمدى -
.للفقراتاللغويةالصياغةسالمةمدى -
.األساسيالسادسالصفطالبلمستوىاالستبانةفقراتمناسبةمدى -
 .مناسباًيرونهماحسبفقراتتعديلأوحذفأوإضافة -
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 الصورة النهائية لالستبيان:

مابإجراءوقاملها،الباحثاستجابالتيالملحوظاتبعضالمحكمونالسادةأبدى
خرجتوبذلكمقترحاتهم،ضوءفيالفقراتبعضتعديلأوحذف،أوإضافة،منيلزم

علىمشتملةالتحكيمبعدوأصبحتعليها،االعتمادليتمالنهائيةصورتهافياالستبانة
(مهارة.32)

 برنامج قائم على الوسائط المتعددة: -2
هدفتالدراسةإلىبناءبرنامجقائمعلىالوسائطالمتعددةلتنميةمهاراتاالستماعلدى
هذا فاعلية مدى ومعرفة العربية، اللغة مادة في األساسي السادس الصف طالب
البرنامجفيتنميةمهاراتاالستماعلعينةمنطالبالصفالسادساألساسيومقارنة

.الطريقةالتقليديةالمعتادةالطالبالذينيدرسونبمعذلك
علىالعديدمنالدراساتالسابقةالتياهتمتبالوسائطالمتعددة،وكذلكاالطالعوبعد

الخصائص ومعرفة األساسي، التعليم مرحلة في الطالب خصائص عن البحث
والعناصراألساسيةللوسائطالمتعددة،قامالباحثببناءالبرنامجعلىالنحوالتالي:

 ل تصميم وإنتاج الوسائط التعليمية المتعددة:مراح -
بعدةمراحل،وترتبطكلمرحلةباألخرى، يمرتصميموإنتاجبرامجالوسائطالمتعددة

وقامالباحثببناءبرنامجهمنخاللهذهالخطوات:
مرحلةالتحليلواإلعداد. -1
.وكتابةالسيناريومرحلةالتصميم -2
مرحلةتنفيذالبرمجية. -3
التجريبوالتطوير.مرحلة -4
مرحلةالنشروالتوزيع. -5
 مرحلةتطبيقالبرنامج. -6
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 (: مراحل تصميم وإنتاج الوسائط التعليمية المتعددة4.2) شكل

مرحلةالتحليلواإلعداد: -1

تم المرحلة هذه تحديدفي تصميم المتطلبات وفق البرنامج والمواد نشطةاألعلمية
والو األصور الصوات ومقاطع الصورة في وضعها وإعادة وتنقيحها األنسبفيديو

 لمتطلبات طبيعة تحديد ذلك وتتطلب التصميمواإلنتاج، الذي الباحثالمحتوى سعى
التياحتواها.تأكدمنوضوحأهدافالمحتوىوتطبيقهوتنظيماألفكارلقد،ولتصميمه

تتضمنهذهالمرحلةالخطواتالفرعيةالتالية:
 :وقامالباحثبزيارةعدةمدارسمدىحاجةالمتعلمينلهذهالبرمجيةتقدير الحاجات،

اللقاءالحاجة وقامبعرضالفكرةلعددمنمدرسياللغةالعربية،وتبينمنخاللهذا
الماسةلمدارسنالبرامجتطبيقيةمثيرةتساعدعلىالتعلموتنميةالمهارات،وتخففعبئًا

عنالمعلم.

مراحل تصميم 
وإنتاج الوسائط 

التعليمية 
 المتعددة

التحليل 
 واإلعداد

تطبيق 
 البرنامج

النشر 
 والتوزيع

التجريب 
 والتطوير 

تنفيذ 
 البرمجية 

التصميم 
وكتابة 
 السيناريو
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 السادس: تحديد األهداف العامة الصف طالب لدى االستماع مهارات تنمية وهي
فياللغةالعربية. األساسي

 وتشملاألهدافالمعرفية،والوجدانية،والنفسحركيةلخاصة: األهداف ا تحديد. 
 دروسقرائيةمنكتابلغتنا5اختارالباحثعدد:اختيار المحتوى المناسب وتنظيمه

م.2017-2016األساسيللعامالجميلةالمقررلطالبالصفالسادس
 تحديدالمتطلباتالسابقة
 تنميةوصقلمهاراتاالستماعلديه.تحديداألنشطةالتيتعينالمتعلمفي
 المواد تعيين التي تعينالتعليمية مثل: تتضمنه ما لتوضيح البرمجية الصوتفي

األلوانو أو الحركة، أو التوضيحية، األشكال أو الفيديو، لقطات بعدبعض وذلك
معالجتها.

 اثارةالدافعيةللمتعلمينقائطرلوصف.
 بأنواعه.قالتعزيزائتحديدطر
 نامجقعرضالبرائتحديدطر.
 حثالمتعلمعلىالمشاركةالفعالةوالتيتنامجفيالبرالهادفةاألسئلةتعيين.
 التقنياتالحاسوبيةالمستخدمةتحديد.
 توافرها.العناصرالماديةالالزمتعيين

مرحلةالتصميموكتابةالسيناريو: -2

مرحلة التصميم: .أ في وتمثلت لما العريضة الخطوط البريوضع من:حتويه نامج
( علمية، مادة أهداف، )... تدريبات،تقويم قةأوخريطةعامةتوضحعالأنشطة،
.درسبعضهامعبعضومحتوىكلدروسال

مرحلةالتصميممايلي:تشملو
.واجهةالعرضتصميم-
.البرنامجتصميمالقوائمالتيتوضحمحتويات-
وضعالمحتوىفيتصميممناسب.-
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.رنامجالنهائيللبطارتحديداإل-
- والنصوص والرسومات، واألفالم، والحركات، بالصور، األدوات ،الصوتيةربط

هدافالمرجوة.لألوصوالًالعناصرقيةفنيمعبالشكلالوربطهاب
تتمثلخطةالعملفيهذهالمرحلة:رحلة كتابة السيناريو:م -ب
.أنيعرضعلىالشاشةتدوينمايجب-
.درسكيفيةعرضكلمعالمعلوماتوالفواصلالزمنيةتتابعتحديد-

:منقواعدكتابةالسيناريوالتياتبعت
.األمثلةالكافيةبتعميقالعرضوالشرح*
لفة.إعادةطرحاألفكاربصيغمخت*
.الشاشةانقرائيةالمحافظةعلى*
مراعاةللمستوىاللغويللمتعلمنمطكتابةالكلماتالمهمةاستخداماأللوانوتغيير*

.نامجالمصطلحاتعلىامتدادالبر*توحيد
الفيديودونمبالغة.األشكالومقاطعاستخدامالمؤثراتالصوتيةو*

.الفرعيةتسلسلالعرضمنخاللالتركيزعلىالجوهروتركالتفاصيل*األخذب
المجالمن:نامجالبرانتاجمرحلة.3 قامالباحثبتنفيذالبرنامجبنفسهوذلكلخبرتهفيهذا

الكافية خاللدراستهلبعضالمساقاتفيتخصصيتعلقبالحاسوبومهاراته،وكذلكالخبرة
بعملهفيهذاالمجال.التييمتلكهابسب








 الذي أعده الباحثمخطط انتاج برنامج الوسائط المتعددة (: 4.3) شكل

 البداية

قائمة 

 المحتويات

 الخامسالدرس  الثانيالدرس  الثالثالدرس  الرابعالدرس 

عرض  األھداف

 الدرس
 النهاية اختبار بعدي تقويم تكويني

 األولالدرس  التقويم
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:فيتنفيذالبرنامجعلىعاتقهأخذالباحثالمهامالتاليةكما
تتطلبهالدروسالخمسةعلىكلماباالطالعقامالباحثجمع الوسائط المتاحة:-

 وتوفيركلمايلزممن،فيديو،صوتياتمقاطعصورثابتة،:منالتيقامباختيارها
.ىخرأدرامص،وموسوعاتتعليمية،شبكاتالعالمية،أقراصمدمجةخالل:

ميكروفون،تحديد األجهزة المطلوبة: - رقمية، كاميرا ضوئي، ماسح )حاسوب،
L.C.D)

الباحثعدةبرامجخاصةإلنتاجبرامجالوسائطإنتاج الوسائط المتعددة:- استخدم
الفو برنامج مثل )تالمتعددة Photoshop CS6وشوب لمعالجة والنصوص( الصور

(الخاصAdobe Premiere Pro CS6وتنظيمهاودمجها،وبرنامجأدوبيبريمير)
( سيتي أوديا برنامج إلى باإلضافة وتحريره، الفيديو يتيحAudacityبمونتاج والذي )

 AutoPlayالفرصةلتسجيلالصوتوتحريره،وأخيرًابرنامجأوتوبليميدياستوديو)
Media Studio 8ييعملعلىاعدادوتجميعملفاتالوسائطالمتعددةفيملف(الذ

،CDالفرصةللتشغيلالتلقائيللـبإتاحتهواحد،لتسهيلتشغيلهعلىالحاسوبوذلك
وامكانياتهالواسعة.

:مرحلةالتجريبوالتطوير.4

آرائهمومقترحاتهمبالباحثذأخيثح :الخبراء االختصاصييناستطالع أراء وتتضمنالتالي:
واجراءالتعديالتالمقترحة.المعدلهذاالغرضاستبيانالتقويممنخالل

عمليًادرسواحدمتطبيقت،للفئةالمستهدفةرنامجوللتأكدبشكلأكبرمنمالءمةالب
طالبالصفالسادساألساسيفيمدرسةالرافعياألساسية)أ(للبنينعلىعينةمن

ييرمايلزمبغيةتعميمه.تعديلوتغ،وذلكل
:مرحلةالنشروالتوزيع.5

ب باألخذعد المقترحة البرنامجالتعديالت بتجريب الباحث قام بحيث اصدار، نسختم
لالستفادةمنها.علمينللم
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:لبرنامج.مرحلةتطبيقا6

بالخطواتالتالية:طبيقهيعتمدهذاالبرنامجعلىالتقنياتالحديثة،لذلكمرتمراحلت
أ.األداءالنظري:

مفيهتهيئةالطالبوتوضيحإرشاداتلهمفيتطبيقالبرنامجوكيفيةالتعاملمعهتو
تطبيق.العمليةومعاألجهزةالمستخدمة،معضرورةتركيزهموأهميةانتباههمأثناء

ب.عرضالبرنامج:
 تم جهاز إلى باإلضافة حاسوب، جهاز خالل من وسماعاتL.C.Dذلك للعرض،

ذاتالصوتالعالي)امبفير(،وذلكلتنميةمهاراتاالستماعوزيادةالتركيزوالتفاعل.
ج.خطةتطبيقالبرنامج:
( من البرنامج يتكون (5فيما دروس قرائية كتاب الجميلةمن السادسلغتنا للصف

األساسيوهي:
درسالقدس-1
درسجذور-2
الصغيرةدرسسجادتنا-3
درسعكاوالبحر-4
درسالشيخوالبحر-5

تنميةمهاراتاالستماع،وكل الدروسعلىالطالبليتممنخاللها وتمعرضهذه
 احتاجدرس حصص، تأربع الدرس عرض خاللها واالستفادةم األسئلة والتقويممن

 التدريس المعلمُمعد الوطريقة دليل في برنامجة استخدام مبررات يلي وفيما . المرفق
الوسائطالمتعددة،وطرقالتدريسوسيرالتجربةوالتقويمالتياتبعهاالباحث،علمًابأن
الباحثقامبتطبيقبرنامجالوسائطالمتعددةبنفسه،وبمساعدةمدرسالمادة،وبإشراف

مديرالمدرسة.
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 ددة :مبررات استخدام برنامج الوسائط المتع

غرفة -1 في المعلم تواجه التي المشكالت من للعديد وحل والجهد الوقت توفير
 كافيللعمليةالتعليمية.الالصف،مثلعددالطالبالكبير،والوقتغير

المتعلمين -2 الطالب انتباه مثيرات من تحمله بما المتعددة الوسائط برامج تجذب
بأكبرقدرمنلالستفادةوتركيزهم،وذلكبالتركيزعلىالحاستينالسمعيةوالبصرية

 مشاهدةالعروض.
الفروقالفرديةبينالمتعلمين،وخاصةالفروقفي -3 تراعيبرامجالوسائطالمتعددة

 كلطالبفيالصف.رجةالسمعلدىد
 تساهمفيتطورطرقالتدريس،وتغييرمنالروتينالمستخدمبالطرقالمعتادة. -4
المعلم -5 عن تعبر التي الحديثة التدريس ألساليب المتعددة الوسائط برامج مناسبة

 كمصدروحيدللفهم.

 التقويم التكويني :
دة،وعرضهعلىمجموعةقامالباحثبإعداددليلمعلمخاصببرنامجالوسائطالمتعد

 التكنولوجيا وقسم التدريس وطرق المناهج قسم من والمختصين المحكمين فيمن
وعددمنالمشرفينومعلميالتكنولوجياالجامعةاإلسالميةوغيرهامنالجامعاتبغزة،

دليللوا في المالحظات بتعديل الباحث وقام األساسي، السادس للصف العربية لغة
وبناءً منالمعلم، تقويمية أسئلة الباحث ووضع البرنامج، على التعديل تم ذلك على

االستماعوموزعةحسباألهدافالسلوكيةخاللالدروسللمساعدةفيتنميةمهارات
اجعةكماهوموضحفيدليلالملم.لكلحصةلتحقيقالتغذيةالر

 :  )الباحث إعداد (االستماع: اختبار لقياس مهارات -3
 من االستفادة تمت دراسته في الباحث اعتمدها التي الرئيسة للمهارات التوصل بعد

االستطالع  مهارات أهم االختبار هذا تضمنو ، االختبار إعداد في استبانة
 من للتمكن وذلك األساسي، السادس الصف طالب أنيمتلكها يجب التي االستماع

. الدراسة تساؤالت عن اإلجابة
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:التالية للخطوات وفقاً  االختبار ببناء الباحث وقام

 االختبار من الهدف تحديد -1
 .المفردات ونوع االختبار مواصفات تحديد -2
 .وتعليماته االختبار مفردات صياغة -3
 .االختبار تعليمات وضع -4
.لالختبار األولية الصورة -5

 :السابقة للخطوات تفصيلي شرح يلي وفيما

فاعليةبرنامجقائم على التعرف االختبار من الهدف يحدد: االختبار من الهدف تحديد -1
 على مهارات تنمية في المتعددة السادساالستماعالوسائط الصف طالب لدى

 .األساسي
الباحث :المفردات ونوع االختبار مواصفات تحديد  -2  بعض على باالطالع قام

 المتطلبات لمعرفة األدبيات من عدد على اطلع فيالرسائلالسابقة،كما االختبارات
.المفحوصين على تطرح المواقفالتي أو األسئلة في تتوافر أن يجب التي
البحث درسلكلاالختباريةالفقراتوعددالنسبيةاألوزانيبينمواصفاتجدولبإعدادوقام

ذلك.يوضح(4.2)والجدول

 المواصفات(: جدول 4.2جدول )
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 :وتعليماته االختبار مفردات صياغة

 :يلي ما القرائية المهارات اختبار وضع عند الباحث راعى

 .واللغوية العلمية الدقة تراعي -
  الغموض من وخالية وواضحة محددة -
 قياسه المرجو واألهداف للمحتوى ممثلة -
- التالميذ نمو لمستوى مناسبة.

 تعليمات بوضع الباحث قام وصياغتها االختبار فقرات تحديد بعد :االختبار تعليمات وضع
 :على اشتملت وقد منه األولى وفيالصفحة تجربته قبل االختبار

 المدرسة اسم الشعبة، االسم، :وهي بالمفحوصين خاصة بيانات . 
 عنه اإلجابة وزمن فقراته عدد :االختبار بوصف خاصة بيانات. 
 االختبار من الهدف بتوضيح خاصة بيانات. 

مهارات إطار في المعرفي االختبار إعداد تم سبق ما ضوء في  :لالختبار األولية الصورة
 على عرضه تم االختبار فقرات كتابة وبعد فقرة (45فاشتملعلى) األولية صورته في االستماع

: مدى حول الستطالعآرائهم وذلك المحكمين من لجنة
 .لمهاراتاالستماع االختبار فقرات اسبةمن -
 األساسي السادس الصف طالب لمستوى الفقرات مناسبة -
- لفقراته االختبار زمن مناسبة  
- االختبار. فقرت وتنوع شمولية  
:وهي المحكمون اقترحها التي التعديالت بإجراء الباحث قام المحكمين مالحظات ضوء وفي

 .الفقرات بعض صياغة إعادة -
- الفقرات بعض ترتيب إعادة. 
حذفبعضالفقرات. -

 24 على موزعة سؤاالً (40من) يتكون النهائية صورته في المعرفي االختبار أصبح وبذلك
مهارة.
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 :استطالعية عينة على االختبار تجربة

 طالب من طالباً (40قوامها) استطالعية عينة على بتطبيقه الباحث قام االختبار إعداد بعد
السادس "أ" مدرسة من الدراسة عينة خارج من اختيروا األساسي. الصف األساسية الرافعي

 للعام فبراير شهر من الثاني األسبوع في االختبار إعادة ثم الدراسة، من األول فياألسبوع للبنين
م.2017-2016الدراسي

حساب زمن االختبار: - متوسط حساب خالل من االختبار زمن متوسط حساب تم
 فقرات جميع على اإلجابة في طالب أول استغرقه الذي )االختبارالوقت (20وهو

 وآخر )دقيقة، وهو 40طالب دقيقة، المتوسط،وبتطبيق( زمنمعادلة متوسط كان
(دقائق5،وتماعطاءللطالب)دقيقةوهوزمنمناسبألداءاالختبار(40)االختبار

 (دقيقة.45اضافية،ليصبحزمناالختبارحصةكاملةوهي)
قامالباحثوالمعلمبتصحيحاجاباتالطالبعلىفقراتاالختبار،تصحيح االختبار: -

وفقاإلجابةالنموذجيةالمعدةلهذاالغرض،ورصدتلكلفقرةدرجةواحدة،أماالدرجة
(درجة،ورصدتالدرجاتالمتحصلةعلىاالختبارفيسجلخاص40الكليةفكانت)

 أسئلة توزيع يبين التالي والجدولصائية،أعدلهذهالغايةتمهيدًاإلجراءالتحليالتاإلح
:االستماع مهارات على المعرفي االختبار

 االستماع مهارات على المعرفي االختبار أسئلة توزيع4.3) : )جدول 

 الفقرة المهاراتم.

27،ف15فتحديدالفكرةالرئيسةللنصالمسموع. .1

34،ف29،ف6+ف3فوخبراتسابقة.ربطاألفكارالمسموعةبمالدىالمستمعمنأفكار .2

26فإدراكالعالقاتبيناألفكارالمسموعة. .3

28،ف4فتحديدمعانيالمفرداتمنخاللالسياقالمسموع. .4

11،ف5فالتمييزبينالكلماتالمسموعةومعانيها. .5
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الفقرةالمهاراتم

35فالتعرفإلىالتناقضاتفيالموضوعالمسموع. .6

40،ف39،ف38،ف37فاألفكارالصحيحةواألفكارغيرالصحيحة.التمييزبين .7

33،ف32فالتمييزالسمعيبينأصواتالكلماتالمتشابهةفيالنطق. .8

31،ف30فاستنتاجاألحكامالصحيحةمنالنصالمسموع. .9

22فالتنبؤبماسيقال. .10

23،ف2فاستخالصبعضالمعلوماتالمتضمنةفيالنص. .11

20،ف19فالسببوالنتيجة.الربطبين .12

36فتحديدماليسوثيقالصلةبالنصالمسموع. .13

16فاإلجابةعناألسئلةالتفصيليةللمادةالمسموعة. .14

1س.تمييزأدوارالشخصياتفيالنصالمسموع .15

17،ف12فالتقاطاألفكارمنالمتحدثالسريع. .16

25ف.الجملالربطبينالكلماتالمسموعةمعمايناسبهامن .17

18. 
تحديدالجملوالتعبيراتالتيتشيرإلىسلوكمعينفيالنص

المسموع.
21ف

18فاستخالصالمعنىمننغمةالصوت. .19

20. 
وصفبعضالمظاهرالتيوردذكرهافيالنصالمسموعبكلمات

مالئمة
9ف

10فإكمالالفراغاتفيالجملالمنطوقةبكلماتمالئمة. .21

8،ف7فمنمجموعةمنالكلماتالمعطاة.تكوينجملةمفيدة .22

14،ف13فذكركلماتعلىنفسوزنالكلمةالمنطوقة. .23

24ف استخالصالمعلوماتالمهمةممايسمع .24



99 
 

: االختبار أسئلة إجابات تمتحليل االستطالعية، العينة على المعرفي االختبار تطبيق بعد
 االختبار، أسئلة عن الطالب إجابات نتائج ومعاملتحليل الصعوبة، معامل لمعرفة وذلك

صعوبة معامل على وللحصول وجدت، إن الغامضة الفقرات حذف ذلك بعد ليتم التمييز
ومعاملتمييزلكلفقرةمنفقراتاالختبار،قامالباحثبتقسيمالتالميذإلىمجموعتينمجموعة

 ضمت على27عليا حصلوا الذين التالميذ وهم التالميذ، مجموع من في% الدرجات أعلى
%منمجموعةالتالميذالذينحصلواعلىأدنىالدرجات27االختبار،ومجموعةدنياضمت

(طالبًا.11طالبفيكلمجموعة)فياالختبار،وقدبلغعددال

عن أجابوا الذين األفراد لعدد المئوية النسبة"الصعوبة بمعامل يقصد: الصعوبة معامل -1
،حيثتمثلوالدنيا العليا ينكتالمح المجموعتين من خطأجابةإ االختبار من سؤال كل

منأعدادالعينةاالستطالعية،فيكونعدداألفرادفيكلمجموعة27%كلمجموعة
(170م،ص1990عليان،و)الزيود:التالية بالمعادلة ويحسب ،(فردا11ً)

درجةصعوبةالفقرة=
الفقرةمنالمجموعتينالعلياوالدنياعنخطأمجموعاإلجاباتال

×100%
عدداألفرادالذينأجابواعنالفقرةفيالمجموعتين

 أن الباحث وجد االختبار فقرات من فقرة لكل الصعوبة معامل وايجاد السابقة المعادلة وبتطبيق
 الصعوبة معامالت ما وكان( 0.27-0.77بينتراوحت  الصعوبة معامل متوسط(

مستوىمناسبةل وذلك االختبار، فقرات جميع على الباحث بقيي النتائج وبهذه ، (0.68)الكلي
.0.80وأقلمن0.20 الفقرات،حيثكانتمعامالتالصعوبةأكثرمنصعوبة درجة

معامال: زييالتم معامل -2 حساب )الزيودتتم : التالية للمعادلة وفقًا للفقرات ،التمييز
(171،ص1990عليان،

معاملتمييزالفقرة=
عدد–عدداإلجاباتالصحيحةعلىالفقرةفيالمجموعةالعليا)

%100×(اإلجاباتالصحيحةفيالمجموعةالدنيا
عددأفرادإحدىالمجموعتين
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 نــــــبي السابقة المعادلة استخدام بعد االختبار لفقرات التمييز معامالت جميع تراوحت حيث
الكلي التمييز معامل متوسطبلغ وقد والدنيا، العليا الفئتين إجابات بين للتمييز(0.36-0.73)
 على الباحث بقيي وبذلك(0.20)من أكثر بلغ إذا معاملالتمييز القياس علم ويقبل0.59))

.االختبار جميعفقرات

 معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار:  (4.4)جدول 

 معامالتالتمييزمعامالتالصعوبة م معامالتالتمييزالصعوبةمعامالتم

1 0.73 0.55 21 0.64 0.73 

2 0.77 0.45 22 0.73 0.55 

3 0.73 0.55 23 0.64 0.73 

4 0.77 0.45 24 0.68 0.64 

5 0.68 0.64 25 0.64 0.73 

6 0.73 0.55 26 0.73 0.55 

7 0.64 0.73 27 0.73 0.55 

8 0.77 0.45 28 0.64 0.73 

9 0.64 0.73 29 0.77 0.45 

10 0.73 0.55 30 0.68 0.64 

11 0.77 0.45 31 0.64 0.55 

12 0.64 0.73 32 0.68 0.64 

13 0.64 0.73 33 0.68 0.64 

14 0.68 0.64 34 0.77 0.45 
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 معامالتالتمييزمعامالتالصعوبة م معامالتالتمييزالصعوبةمعامالتم

15 0.68 0.64 35 0.64 0.73 

16 0.73 0.55 36 0.64 0.55 

17 0.77 0.45 37 0.64 0.73 

18 0.41 0.64 38 0.73 0.55 

19 0.27 0.36 39 0.77 0.45 

20 0.68 0.64 40 0.73 0.55 

 0.59 معاملالتمييزالكلي 0.68 معاملالصعوبةالكلي

:المعرفي االختبار وثبات صدق

 للتحققمنصدقاالختباراتبعالباحثعدةطرقمنها:صدق االختبار: -
منمجموعةعلىعرضهتمفقداالختبارقدصمنللتحققصدق المحكمين: -1

التدريسوطرقالمناهجمجالفيواالختصاصالخبرةذويمنالمحكمين
،مالحظاتهمابداءمنهمالطلبوتمتدريسها،وأساليبالعربيةاللغةومختصو

ووضوحها،فقراته،مالئمةحيثمنوتنظيمهاالختبار،محتوىفيوآرائهم
لمهاراتالسلوكيةبالمؤشراتاالختبارفقراتارتباطومدىاللغوية،وصحتها

واقتراحمناسبًا،يرونهماتعديلأواضافةأوبحذفمنهموطلباالستماع،
منفقرات(5عدد)حذفتمفقدالمحكمين،آراءضوءوفيالمناسبة،الملحوظات

على)االختبارليصبحفقرة،(45)أصل يحتوي النهائي 40بشكله فقرة موزعة(
المحكمينجميعبأنالعلممعاألسئلة،بعضصياغةتعديلوتممهارة،(24على)
وبذلكاعداده،حيثمنللهدفومناسبتهالعلميةودقتهتهيلشمولباالختبارأشادوا

 .لالختبارالمحكمينصدقمنالتحققتم
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 :الداخلي االتساق صدق  -2
 الكلية والدرجة مهارة كل درجة بين االرتباط معامالت بحساب الباحث اكتفى

من لالختبار مهارة كل درجات بين )بيرسون( االرتباط معامل حساب تم حيث
باستخدام وذلك إليه، تنتمي الذي لالختبار الكلية والدرجة االختبار، مهارات

(والجدولالتالييوضحذلكspssالبرنامجاإلحصائي)

 الدرجة الكلية لالختبارمع  االختبارمهارات من  مهارةمعامل ارتباط كل :  (4.5) جدول

رقم
 المهارة

المهارة
معامل
االرتباط

مستوىالداللة

0.01دالةعند 0.714تحديدالفكرةالرئيسةللنصالمسموع. 1  

0.01دالةعند 0.671ربطاألفكارالمسموعةبمالدىالمستمعمنأفكاروخبراتسابقة. 2  

0.01دالةعند 0.567المسموعة.إدراكالعالقاتبيناألفكار 3  

0.01دالةعند 0.715تحديدمعانيالمفرداتمنخاللالسياقالمسموع. 4  

0.01دالةعند 0.589التمييزبينالكلماتالمسموعةومعانيها. 5  

0.01دالةعند 0.712التعرفإلىالتناقضاتفيالموضوعالمسموع. 6  

0.01دالةعند 0.796التمييزبيناألفكارالصحيحةواألفكارغيرالصحيحة. 7  

0.01دالةعند 0.695التمييزالسمعيبينأصواتالكلماتالمتشابهةفيالنطق. 8  

0.01دالةعند 0.678استنتاجاألحكامالصحيحةمنالنصالمسموع. 9  

0.01دالةعند 0.501التنبؤبماسيقال. 10  

0.01دالةعند 0.685استخالصبعضالمعلوماتالمتضمنةفيالنص. 11  

0.01دالةعند 0.798الربطبينالسببوالنتيجة. 12  

0.01دالةعند 0.587تحديدماليسوثيقالصلةبالنصالمسموع. 13  
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رقم
 المهارة

المهارة
معامل
االرتباط

مستوىالداللة

0.01دالةعند 0.621اإلجابةعناألسئلةالتفصيليةللمادةالمسموعة. 14  

0.01دالةعند 0.527.أدوارالشخصياتفيالنصالمسموعتمييز 15  

0.01دالةعند 0.730التقاطاألفكارمنالمتحدثالسريع. 16  

0.01دالةعند 0.719.الربطبينالكلماتالمسموعةمعمايناسبهامنالجمل 17  

0.01دالةعند 0.619تحديدالجملوالتعبيراتالتيتشيرإلىسلوكمعينفيالنصالمسموع. 18  

0.01دالةعند 0.726استخالصالمعنىمننغمةالصوت. 19  

0.01دالةعند 0.550وصفبعضالمظاهرالتيوردذكرهافيالنصالمسموعبكلماتمالئمة 20  

0.01دالةعند 0.544إكمالالفراغاتفيالجملالمنطوقةبكلماتمالئمة. 21  

0.01دالةعند 0.771مجموعةمنالكلماتالمعطاة.تكوينجملةمفيدةمن 22  

0.01دالةعند 0.629ذكركلماتعلىنفسوزنالكلمةالمنطوقة. 23  

0.01دالةعند 0.654 استخالصالمعلوماتالمهمةممايسمع 24  

 0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة )38**ر الجدولية عند درجة حرية )

 0.304( =0.05( وعند مستوى داللة )38حرية )*ر الجدولية عند درجة 

دالةالمهاراتترتبطبالدرجةالكليةلالختبارعندمستوىيتضحمنالجدولالسابقأنجميع
 .(0.05،0.01داللة)

ثباتاالختبار:-

ويعرفثباتاالختبار"أنيعطياالختبارالنتائجنفسهاتقريبًاإذاأعيدتطبيقهعلىالطالب
أنفسهممرةثانية.
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وكودر النصفية التجزئة طريقتي باستخدام االختبار ثبات إيجاد تم سون-وقد 20ريتشارد
علىالنحوالتالي:

 أواًل: طريقة التجزئة النصفية:

إلى األسئلة تجزئة تم حيث النصفية، التجزئة بطريقة الثبات معامل بقياس الباحث قام
 ذات األسئلة واعتبرت ،واألسئلةالزوجيةنصفين، األول النصف أسئلة هي الفردية األرقام

هيأسئلةالنصفالثاني،ثمحسابمعاملارتباطبيرسونبينالنصفاألولمناالختبار
( فكان االختبار من الثاني لحساب0.861والنصف براون سبيرمان معادلة استخدام (،ثم

:معاملثباتاالختبارالكليمنالمعادلةالتالية


حيثم:معاملثباتاالختبار//ر:معاملارتباطالعباراتالزوجيةمعالعباراتالفردية

(،ويتضحماسبقاناالختبار0.925وبالتعويضفيالمعادلةالسابقةينتجمعاملالثبات)
يتمتعبدرجةثباتجيدة.

:21ريتشاردسون-ثانيا:طريقةكودر

لفقراتاالختبار،21ريتشاردسون-ماستخداممعادلةكودرلمعرفةمديثباتاالختبار،ت
وهيطريقةمناسبةلالختباراتالتيتكوننتيجةأسئلتهاإماصوابوإماخطاأيللمتغيرات

طبقًاللمعادلةالتالية:21ريتشاردسون-الثنائية،حيثتمالحصولعليقيمةمعاملكودر
(يبينذلك:9-4والجدول)

 =1   - 21ر
 م(–م)ك

ك2ع  

:التباين2حيثأن:م:المتوسطك:عددالفقراتع

تنتجقيمةكودر (وهي0.944لالختبارككل)21ريتشاردسون-وبالتعويضفيالمعادلة
وثباتقيمةتطمئنالباحثاليتطبيقاالختبارعليعينةالدراسة،وبذلكتأكدمنصدق

االختبار.
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 :مالحظةلقياسمهاراتاالستماعلطالبالصفالسادساألساسيبطاقة-4

بعداالطالععلىاألدبالتربويوالدراساتالسابقةالمتعلقةبمشكلةالدراسةواستطالعرأي
عينةمنالمتخصصينفيالتربيةعنطريقالمقابالتالشخصيةذاتالطابعغيرالرسمي

ببناءبطاقةالمالحظةوفقالخطواتاآلتية:قامالباحث

تحديدالمهاراتالرئيسةالتيشملتهابطاقةالمالحظة. -

 (فقرة.32فيصورتهااألوليةوالتيشملت)إعداد البطاقة  -

 عرضالبطاقةعلىالمشرفمنأجلاختيارمدىمالءمتهالجمعالبيانات. -
 تعديلالبطاقةبشكلأوليحسبمايراهالمشرف. -
 .(منالمحكمينالتربويين25عرضالبطاقةعلى) -

المالحظةمعاألخذببعضالملحوظات،والملحقرقم) تمتالموافقةعلىبطاقة (4ولقد
 يوضحبطاقةالمالحظةفيصورتهاالنهائية.

رباعي)ممتازة،جيدة،،متوسطة،وتم تقدير أداء أفراد العينة من قبل المالحظ وفقًا لتدرج 
(لمعرفةمستوىمهارةاالستماعلدىطلبة4،3،2،1ضعيفة(أعطيتاألوزانالتالية)

( بين ما الدراسة عينة أفراد درجات تنحصر بذلك األساسي السادس (128-32الصف
 درجة.

 صدق البطاقة:

منصدقهاكالتالي:قامالباحثبتقنينفقراتبطاقةالمالحظةوذلكللتأكد

أواًل:صدقالمحكمين:

المالحظةعلىمجموعةمنالخبراءفيمجالالمناهجوطرائقالتدريس تمعرضبطاقة
(وذلكللتحققمنمدى6ومعلمياللغةالعربيةالذينحكموااالختبارالمعرفي.ملحقرقم)

ت ضوء وفي اللغوية، صياغاتها وضوح وكذلك البطاقة، فقرات إجراءمناسبة تم اآلراء لك
بعضالتعديالتعلىبطاقةالمالحظة.
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 ثانيًا: صدق االتساق الداخلي : 

تمالتحققمنصدقاالتساقالداخليلبطاقةالمالحظةبتطبيقهاعلىالعينةاالستطالعية،
الكلية والدرجة البطاقة فقرات من فقرة كل درجات بين بيرسون ارتباط معامل حساب وتم

 :(يوضحذلك4.6(والجدول)SPSS إليهوذلكباستخدامالبرنامجاإلحصائي)للبطاقة

 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات بطاقة مالحظة مع الدرجة الكلية للبطاقة:  (4.6جدول )

 م.
 الفقرات

معامل
 االرتباط

 مستوىالداللة

 0.05دالةعند 0.822تحديدالفكرةالرئيسةللنصالمسموع. 1

 0.01دالةعند 0.700استخالصاألفكارالجزئيةمنالنصالمسموع. 2

 0.05دالةعند 0.793ربطاألفكارالمسموعةبمالدىالمستمعمنأفكاروخبراتسابقة. 3

 0.01دالةعند 0.800ترتيباألفكاروفقًالتتابعهاالمسموع. 4

 0.01عنددالة 0.731إدراكالعالقاتبيناألفكارالمسموعة. 5

 0.01دالةعند 0.686تحديدمعانيالمفرداتمنخاللالسياقالمسموع. 6

 0.01دالةعند 0.653التمييزبينالكلماتالمسموعةومعانيها. 7

 0.01دالةعند 0.525التعرفإلىالتناقضاتفيالموضوعالمسموع. 8

 0.01دالةعند 0.666التمييزبيناألفكارالصحيحةواألفكارغيرالصحيحة.9

 0.01دالةعند 0.731التمييزالسمعيبينأصواتالكلماتالمتشابهةفيالنطق.10

 0.01دالةعند 0.689استنتاجاألحكامالصحيحةمنالنصالمسموع.11

 0.01دالةعند 0.728التنبؤبماسيقال.12

 0.01دالةعند 0.742استخالصبعضالمعلوماتالمتضمنةفيالنص.13

 0.01دالةعند 0.804الربطبينالسببوالنتيجة.14
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 م.
 الفقرات

معامل
 االرتباط

 مستوىالداللة

 0.01دالةعند 0.804تحديدماليسوثيقالصلةبالنصالمسموع.15

 0.01دالةعند 0.716اإلجابةعناألسئلةالتفصيليةللمادةالمسموعة.16

 0.01دالةعند 0.690تحديدشخصياتالنصالمسموع.17

 0.01دالةعند 0.660تمييزأدوارالشخصياتفيالنصالمسموع.18

 0.01دالةعند 0.619التقاطاألفكارمنالمتحدثالسريع.19

 0.05دالةعند 0.333الربطبينالكلماتالمسموعةمعمايناسبهامنالجمل.20

تحديدالجملوالتعبيراتالتيتشيرإلىسلوكمعينفيالنص21
المسموع.

 0.01دالةعند 0.472

 0.01دالةعند 0.685توظيفالمادةالمسموعةفيالخبراتالالحقة.22

 0.05دالةعند 0.323ربطاألصواتبالصور.23

 0.01دالةعند 0.727استخالصالمعنىمننغمةالصوت.24

وصفبعضالمظاهرالتيوردذكرهافيالنصالمسموعبكلمات25
مالئمة

 0.01دالةعند 0.487

 0.01دالةعند 0.892إكمالالفراغاتفيالجملالمنطوقةبكلماتمالئمة.26

 0.01دالةعند 0.508تكوينجملةمفيدةمنمجموعةمنالكلماتالمعطاة.27

 0.01دالةعند 0.879تتبعالمسموعمعالمكتوبفيالكتابالمدرسي.28

 0.01دالةعند 0.508نفسوزنالكلمةالمنطوقة.ذكركلماتعلى29

 0.01دالةعند 0.829تطبيقأصولأدباالستماعوقواعده.30
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 م.
 الفقرات

معامل
 االرتباط

 مستوىالداللة

 0.01دالةعند 0.786استخالصالمعلوماتالمهمةممايسمع31

 0.01دالةعند 0.742القدرةعلىتلخيصمايسمع.32

 0.393( = 0.01داللة )( وعند مستوى 38**ر الجدولية عند درجة حرية )

 0.304( =0.05( وعند مستوى داللة )38*ر الجدولية عند درجة حرية )

Test Reliabilityثباتالبطاقة:

تمتقديرثباتالبطاقةعلىأفرادالعينةاالستطالعيةوذلكباستخدامثالثطرقهيطريقة
 التجزئةالنصفيةومعاملألفاكرونباخومعادلةهولستي.

:أواًل: طريقة التجزئة النصفية

إلى الفقرات تجزئة تم حيث النصفية، التجزئة بطريقة الثبات معامل بقياس الباحث قام
نصفين،واعتبرتاألسئلةذاتاألرقامالفرديةهيفقراتالنصفاألول،والفقراتالزوجية

ولمنبطاقةوهيفقراتالنصفالثاني،ثمحسابمعاملارتباطبيرسونبينالنصفاأل
(،ثماستخداممعادلةسبيرمانبراون0.836المالحظةوالنصفالثانيمنالبطاقةفكان)

(،ويتضحماسبقان0.911لحسابمعاملثباتالبطاقةالكليفحصلعلىمعاملثبات)
جةثباتجيدة.البطاقةتتمتعبدر

 ثانيًا: طريقة ألفا كرونباخ:

طرقحسابالثباتوهيطريقةألفاكرونباخ،وذلكإليجاداستخدمالباحثطريقةأخرىمن
( للبطاقة ألفا معامل قيمة حيثحصلعلى المالحظة، ثباتبطاقة (مما0.957معامل

ثإلىتطبيقهاعلىعينةيدلعلىأنالبطاقةتتمتعبدرجةعاليةمنالثباتتطمئنالباح
الدراسة.

 :الحظينثبات المثالثًا: ثبات البطاقة باستخدام  

 بين االتفاق مدى به يقصد :األفراد عبر الثبات بطريقة المالحظة بطاقة ثبات حساب تم كما
 باحث لها يتوصل التي المالحظة ونتائج العينة ألداء الباحث لها يتوصل التي المالحظة نتائج
 اللغة مجال في المتخصصين من الخبرة ذوي الزمالء من اثنين الباحث اختار وقد آخر،
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 االستماع لمهارات فيأدائهم االستطالعية العينة أفراد من خمسة بمالحظة القيام وتم العربية،
 .المالحظة بطاقة في وردت كما

 :وهي األفراد، عبر الثبات من للتحقق هوليستي معادلة الباحث استخدم وقد

(يوضحذلك:4.7فحصلعلىمعاملاتفاقعالومرضوالجدول)

 المالحظة وفي الدرجة الكلية للبطاقة بطاقةنقاط االتفاق واالختالف في :  (4.7جدول )

 

نقاط

 االتفاق

نقاط

 االختالف

نقاطاالتفاق

+

 نقاطاالختالف

معامل

 االتفاق

 85.96 114 16 98 مالحظةاألداءككل

%وهذامعاملجيدويطلقعلىهذا85.96يبينالجدولالسابقأنمعامالتاالتفاقكانت
النوعمنالثباتباالتساقعبراألفرادويقصدبهوصولالمحللنفسهمعشخصآخرعند

التحليلنفسها،ممايؤكدثباتاألداة.تطبيقإجراءاتعملية

خ :ضبط إجراءات الدراسة من الدراسة نتائج سالمة ضمان على الباحث تجنبحرص الل
بضبطتكافؤالمجموعتينالتجريبية،والضابطة،منخاللالباحثقامالمتغيراتالدخيلة،فقد

 -التالية:تالمتغيرا

 التحصيلفيمادةاللغةالعربية.-1
 االختبارالقبليللمجموعتينالضابطةوالتجريبية.-2
 بطاقةالمالحظةالقبليللمجموعتينالضابطةوالتجريبية.-3

  نقاطاالتفاق  

 100× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = معاملاالتفاق

  االتفاق+نقاطاالختالفنقاط  
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 وفيمايليعرضموجزلتكافؤالمجموعتينلكلمنالمتغيراتالسابقة:

اللغةالعربية::التحصيلفيأوالً

 متغير لضبط واستخرجتالدرجات التجريب بدء ،قبلالتالميذفياللغةالعربية درجات رصد تم
العربية في التحصيل استخداماللغة وتم الفروق للتعرف(t)اختبار ،  المجموعتين بين على
 :ذلك يوضح(4.8) التجربة،والجدول في البدء قبل والتجريبية الضابطة

 بين الفروق  إلى للتعرف الداللة ومستوى  "ت" وقيمة المعيارية رافاتواالنح المتوسطات:  (4.8)جدول  
 في اللغة العربية التحصيل لمتغير الضابطة والتجريبية المجموعتين درجات متوسطي

 المتوسط العدد المجموعة المتغير
االنحراف
 المعياري

 "ت"
قيمة
 الداللة

مستوى
 الداللة

التحصيلفي
 اللغةالعربية

 0.448 2.654 11.844 45 تجريبية

 

0.655 

 

غيردالة
 2.987 12.111 45 ضابطة اًإحصائي

2.00(=α≤0.05(وعندمستوىداللة)88قيمة"ت"الجدوليةعنددرجةحرية)*

  2.66(=α≤0.01(وعندمستوىداللة)88*قيمة"ت"الجدوليةعنددرجةحرية)

(المحسوبةفيالمقارنةبينمتوسطيالمجموعتينكانتTيتضحمنالجدولالسابقأنقيمة)
 من )أصغر )Tقيمة قيمة أن يعني وهذا الجدولية، )Tعند إحصائيًا دالة غير المحسوبة )

(؛أيأنهالتوجدفروقذاتداللةإحصائيةبينمتوسطالمجموعةالتجريبية0.05مستوى)
يدلعلىأنهاتانالمجموعتانمتكافئتانمنحيث معمتوسطالمجموعةالضابطة،وهذا

.اللغةالعربيةالتحصيلفي

 بدء االختبارالقبلي،قبل في تالميذال درجات رصد تمالمعرفي: الختبار ل: التطبيق القبلي ثانياً 
الدرجات التجريب  في التحصيل متغير لضبط واستخرجت استخدام .القبلياالختبار  وتم

الفروق للتعرف(t)اختبار التجربة، في البدء قبل والتجريبية الضابطة المجموعتين بين على
                   :ذلك يوضح(4.9) والجدول



111 
 

 الفروق  إلى للتعرف الداللة ومستوى  "ت" وقيمة المعيارية االنحرافاتو  المتوسطات:  (4.9)جدول         
 معرفيالختبار اللالتطبيق القبلي في  والتجريبيةالضابطة  المجموعتين درجات متوسطي بين

 المتوسط العدد العينة المتغير
االنحراف
 المعياري

قيمة

)ت(

الداللة
 اإلحصائية

الداللة
 اإلحصائية

تحديدالفكرة
الرئيسةللنص

المسموع.

 0.282 0.739 1.333 45 المجموعةالتجريبية

 

0.779 

 

غيردالة
 0.757 1.289 45 المجموعةالضابطة اًإحصائي

ربطاألفكار
المسموعةبمالدى
المستمعمنأفكار

وخبراتسابقة.

 1.173 2.622 45 المجموعةالتجريبية
0.364 

 

0.716 

 

غيردالة
 المجموعةالضابطة اًإحصائي

45 2.711 1.141 

إدراكالعالقات
بيناألفكار

المسموعة.

 0.632 0.505 0.467 45 المجموعةالتجريبية

 

0.529 

 

غيردالة
 0.495 0.400 45 المجموعةالضابطة اًإحصائي

تحديدمعاني
المفرداتمن
خاللالسياق

المسموع.

 0.694 1.133 45 المجموعةالتجريبية
0.787 

 

0.434 

 

غيردالة
 المجموعةالضابطة اًإحصائي

45 1.244 0.645 

التمييزبين
الكلماتالمسموعة

ومعانيها

 0.618 0.657 1.422 45 المجموعةالتجريبية

 

0.538 

 

غيردالة
 0.707 1.333 45 المجموعةالضابطة اًإحصائي

التعرفإلى
التناقضاتفي

الموضوع
المسموع.

 0.505 0.467 45 المجموعةالتجريبية
0.417 

 

0.677 

 

غيردالة
 المجموعةالضابطة اًإحصائي

45 0.511 0.506 

غيردالة 0.764 0.301 1.033 2.978 45 المجموعةالتجريبية.التمييزبين
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 المتوسط العدد العينة المتغير
االنحراف
 المعياري

قيمة

)ت(

الداللة
 اإلحصائية

الداللة
 اإلحصائية

األفكارالصحيحة
واألفكارغير

الصحيحة.

 المجموعةالضابطة
45 3.044 1.065 

 اًإحصائي  

التمييزالسمعي
بينأصوات

الكلماتالمتشابهة
فيالنطق.

 0.793 1.311 45 المجموعةالتجريبية
0.269 

 

0.788 

 

غيردالة
 المجموعةالضابطة اًإحصائي

45 1.356 0.773 

األحكام.استنتاج
الصحيحةمن
النصالمسموع

 0.640 0.668 1.089 45 المجموعةالتجريبية

 

0.524 

 

غيردالة
 0.650 1.178 45 المجموعةالضابطة اًإحصائي

التنبؤبماسيقال
 0.214 0.490 0.622 45 المجموعةالتجريبية

 

0.831 

 

غيردالة
 0.495 0.600 45 المجموعةالضابطة اًإحصائي

استخالصبعض
المعلومات

المتضمنةفي
النص.

 0.775 1.111 45 المجموعةالتجريبية
0.552 

 

0.583 

 

غيردالة
 المجموعةالضابطة اًإحصائي

45 1.022 0.753 

.الربطبين
السببوالنتيجة.

 0.145 0.688 0.933 45 المجموعةالتجريبية

 

0.885 

 

غيردالة
 0.767 0.956 45 الضابطةالمجموعة اًإحصائي

تحديدماليس
وثيقالصلة

 بالنصالمسموع

 1.502 0.477 0.333 45 المجموعةالتجريبية

 

0.137 

 

غيردالة
 0.506 0.489 45 المجموعةالضابطة اًإحصائي

اإلجابةعن
األسئلةالتفصيلية
 للمادةالمسموعة.

 1.262 0.503 0.444 45 المجموعةالتجريبية

 

0.210 

 

غيردالة
 0.499 0.578 45 المجموعةالضابطة اًإحصائي
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 المتوسط العدد العينة المتغير
االنحراف
 المعياري

قيمة

)ت(

الداللة
 اإلحصائية

الداللة
 اإلحصائية

تمييزأدوار
الشخصياتفي
 النصالمسموع.

 0.420 0.499 0.422 45 المجموعةالتجريبية

 

0.676 

 

غيردالة
 0.505 0.467 45 المجموعةالضابطة اًإحصائي

التقاطاألفكارمن
 المتحدثالسريع.

 0.612 0.706 1.044 45 التجريبيةالمجموعة

 

0.542 

 

غيردالة
 0.673 0.956 45 المجموعةالضابطة اًإحصائي

الربطبينالكلمات
المسموعةمعما

يناسبهامن
 الجمل.

 0.499 0.422 45 المجموعةالتجريبية
1.089 

 

0.279 

 

غيردالة
 المجموعةالضابطة اًإحصائي

45 0.311 0.468 

الجملتحديد
والتعبيراتالتي
تشيرإلىسلوك
معينفيالنص

 المسموع.

 0.499 0.578 45 المجموعةالتجريبية
0.210 

 

0.834 

 

غيردالة
 اًإحصائي

 المجموعةالضابطة
45 0.556 0.503 

استخالصالمعنى
 مننغمةالصوت

 0.233 0.447 0.267 45 المجموعةالتجريبية

 

0.816 

 

غيردالة
 0.458 0.289 45 المجموعةالضابطة اًإحصائي

وصفبعضالمظاهر
التيوردذكرهافي

النصالمسموعبكلمات
 مالئمة

 0.219 0.477 0.333 45 المجموعةالتجريبية

 

0.827 

 

غيردالة
 0.484 0.356 45 المجموعةالضابطة اًإحصائي

إكمالالفراغاتفي
الجملالمنطوقة
بكلماتمالئمة.

 0.643 0.484 0.356 45 المجموعةالتجريبية

 

0.522 

 

غيردالة
 0.499 0.422 45 المجموعةالضابطة اًإحصائي

تكوينجملةمفيدة
منمجموعةمن

 0.783 0.638 0.844 45 المجموعةالتجريبية

 

0.435 

 

غيردالة
 0.706 0.956 45 المجموعةالضابطة اًإحصائي
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 المتوسط العدد العينة المتغير
االنحراف
 المعياري

قيمة

)ت(

الداللة
 اإلحصائية

الداللة
 اإلحصائية

الكلماتالمعطاة.

ذكركلماتعلى
نفسوزنالكلمة

المنطوقة.

 0.468 0.866 0.978 45 المجموعةالتجريبية

 

0.641 

 

غيردالة
 0.935 0.889 45 المجموعةالضابطة اًإحصائي

استخالص
المعلوماتالمهمة

ممايسمع

 0.684 0.477 0.333 45 المجموعةالتجريبية

 

0.496 

 

غيردالة
 0.447 0.267 45 الضابطةالمجموعة اًإحصائي

الدرجةالكلية
 0.378 4.548 21.844 45 المجموعةالتجريبية

 

0.706 

 

غيردالة
 3.786 22.178 45 المجموعةالضابطة اًإحصائي

2.00(=α≤0.05(وعندمستوىداللة)88*قيمة"ت"الجدوليةعنددرجةحرية)

  2.66(=α≤0.01وعندمستوىداللة)(88*قيمة"ت"الجدوليةعنددرجةحرية)

(المحسوبةفيالمقارنةبينمتوسطيالمجموعتينكانتTيتضحمنالجدولالسابقأنقيمة)
( قيمة من )Tأصغر قيمة أن يعني وهذا الجدولية، )Tعند إحصائيًا دالة غير المحسوبة )

(؛أيأنهالتوجدفروقذاتداللةإحصائيةبينمتوسطالمجموعةالتجريبية0.05مستوى)
يدلعلىأنهاتانالمجموعتانمتكافئتانمنحيث معمتوسطالمجموعةالضابطة،وهذا

.فياالختبارالمعدللدراسةالتحصيل

 ة المالحظة:لبطاق: التطبيق القبلي ثالثا

 واستخرجتالدرجات التجريب بدء ،قبلةالقبليبطاقةالمالحظة في تالميذال درجات رصد تم
 الضابطة المجموعتين بين علىالفروق للتعرف(t)اختبار وتماستخدام .مالحظةال متغير لضبط

 :ذلك يوضح(4.10) التجربة،والجدول في البدء قبل والتجريبية

 بين الفروق  إلى للتعرف الداللة ومستوى  "ت" وقيمة المعيارية االنحرافاتو  المتوسطات: (4.10)جدول 
 لبطاقة المالحظةالتطبيق القبلي في  والتجريبيةالضابطة  المجموعتين درجات متوسطي
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 المتوسط العدد العينة المتغير
االنحراف
 المعياري

قيمة

 )ت(

الداللة
اإلحصائية

الداللة
 اإلحصائية

الدرجةالكلية
 للبطاقة

المجموعة
 التجريبية

45 79.356 8.367 
-0.273 

 

0.786 

 

غيردالة
المجموعة اًإحصائي

 الضابطة
45 79.822 7.860 

2.00(=α≤0.05(وعندمستوىداللة)88*قيمة"ت"الجدوليةعنددرجةحرية)

 2.66(=α≤0.01(وعندمستوىداللة)88*قيمة"ت"الجدوليةعنددرجةحرية)

(المحسوبةفيالمقارنةبينمتوسطيالمجموعتينكانتTيتضحمنالجدولالسابقأنقيمة)
( قيمة من )Tأصغر قيمة أن يعني وهذا الجدولية، )Tعند إحصائيًا دالة غير المحسوبة )

(؛أيأنهالتوجدفروقذاتداللةإحصائيةبينمتوسطالمجموعةالتجريبية0.05مستوى)
نمتكافئتانمنحيثينالمجموعتيةالضابطة،وهذايدلعلىأنهاتمعمتوسطالمجموع

.فيبطاقةالمالحظةالمعدةللدراسةالتحصيل
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 " SPSS " االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزم برنامج باستخدام البيانات معالجة تمت

 :التالية اإلحصائية بالطرق وذلك الدراسة أسئلة عن اإلجابة بهدف الحاسوب،باستخدام

الداخلي االتساق صدق عن للكشف :بيرسون االرتباط معامل.

النصفية التجزئة بطريقة الثبات لحساب : سبيرمانبراونوجتمان معادلة. 

الثبات لحساب : كرونباخ ألفا ومعادلة ، 21 ريتشاردسون كودر معامل. 

األفراد عبر الثبات لتقدير :هوليستي معادلة. 

مرتبطتين عينتين درجات متوسطي بين للفروق) ت(اختبار. 

البرنامج أثر من للتحقق إيتا معامل مربع. 
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 : الفصل الخامس
 الميدانيةنتائج الدراسة 

الفصل هذ الدراسةيستعرض بهدف والمتعلقة الباحث، إليها توصل التي للنتائج عرضًا
لدى االستماع مهارات تنمية في المتعددة الوسائط على قائم برنامج "فاعلية في المتمثل

"فيمعالجةspssطالبالصفالسادساألساسي"حيثتماستخدامالبرنامجاإلحصائي"
ومناقشتهاوتفسيرها،وفيضوئهاوضعالباحثمجموعةبياناتالدراسة،وتمعرضالنتائج

 منالتوصياتوالمقترحات.

 :وتفسيرها السؤال األولاإلجابة المتعلقة ب
مامهاراتاالستماعالواجبتنميتهالدىطالبينصالسؤالاألولمنأسئلةالدراسةعلى:"

 ؟األساسيالصفالسادس
 األدبالتربويوالدراساتالسابقةالمتعلقةبموضععلىالسؤالتماالطالعولإلجابةعنهذا

 الباحث قام وبالتالي الحالية، بالمهاراتالدراسة قائمة للصف بإعداد الجميلة لغتنا كتاب من
 مهارات وتحديد األساسي، االستماع الواجب تنميتها لدى طالب الصف السادس السادس

،حيثقامالباحثبحصرالمهارات،وعرضهاعلىمجموعةمنالمختصينوالخبراءاألساسي
أو والحذف التعديل أجل ومن وشموليتها، صحتها من للتأكد التدريس وطرائق المناهج في
وبعدجمعهاورصدها،توصلالباحثلمجموعةمنالمهاراتوالمشار اإلضافةوإبداءالرأي،

(.5.1إليهافيجدولرقم)

 األساسياالستماع الواجب تنميتها لدى طالب الصف السادس مهارات :  (5.1) ولجد

المهارةم

تحديدالفكرةالرئيسةللنصالمسموع.1

استخالصاألفكارالجزئيةمنالنصالمسموع.2

ربطاألفكارالمسموعةبمالدىالمستمعمنأفكاروخبراتسابقة.3

لتتابعهاالمسموع.ترتيباألفكاروفقًا4
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المهارةم

إدراكالعالقاتبيناألفكارالمسموعة.5

تحديدمعانيالمفرداتمنخاللالسياقالمسموع.6

التمييزبينالكلماتالمسموعةومعانيها.7

التعرفإلىالتناقضاتفيالموضوعالمسموع.8

التمييزبيناألفكارالصحيحةواألفكارغيرالصحيحة.9

السمعيبينأصواتالكلماتالمتشابهةفيالنطق.التمييز10

استنتاجاألحكامالصحيحةمنالنصالمسموع.11

التنبؤبماسيقال.12

استخالصبعضالمعلوماتالمتضمنةفيالنص.13

الربطبينالسببوالنتيجة.14

تحديدماليسوثيقالصلةبالنصالمسموع.15

التفصيليةللمادةالمسموعة.اإلجابةعناألسئلة16

تحديدشخصياتالنصالمسموع.17

تمييزأدوارالشخصياتفيالنصالمسموع.18

التقاطاألفكارمنالمتحدثالسريع.19

الربطبينالكلماتالمسموعةمعمايناسبهامنالجمل.20

المسموع.تحديدالجملوالتعبيراتالتيتشيرإلىسلوكمعينفيالنص21

توظيفالمادةالمسموعةفيالخبراتالالحقة.22

ربطاألصواتبالصور.23

استخالصالمعنىمننغمةالصوت.24
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المهارةم

وصفبعضالمظاهرالتيوردذكرهافيالنصالمسموعبكلماتمالئمة25

إكمالالفراغاتفيالجملالمنطوقةبكلماتمالئمة.26

مجموعةمنالكلماتالمعطاة.تكوينجملةمفيدةمن27

تتبعالمسموعمعالمكتوبفيالكتابالمدرسي.28

ذكركلماتعلىنفسوزنالكلمةالمنطوقة.29

تطبيقأصولأدباالستماعوقواعده.30

استخالصالمعلوماتالمهمةممايسمع31

القدرةعلىتلخيصمايسمع.32

 :وتفسيرهاالثاني السؤال اإلجابة المتعلقة ب
 السؤال الثانيينص : على الدراسة أسئلة ما صورة البرنامج القائم على الوسائط "من

 تمت؟ المتعددة المراد توظيفه لتنمية مهارات االستماع لدى طالب الصف السادس األساسي
إعداد وخطوات إجراءات الباحث تناول حيث الرابع، الفصل خالل من السؤال هذا عن اإلجابة

 التياقترحها سواء التعديالت إجراء ثم وتحكيمها، األولية الصورة إعداد من بالتفصيل، البرنامج
 صغيرةغير عينة على للبرنامج االستطالعية التجربة أظهرته ما أو المجال، هذا في المحكمون

رقمملحق.البحث تجربة لتطبيق النهائية صورته في البرنامج وضع ذلك وبعد البحث، عينة
8).)

 :الثالث وتفسيرهاالسؤال اإلجابة المتعلقة ب
 السؤال الثالثينص " : على الدراسة أسئلة عندمن إحصائية داللة ذات فروق توجد هل

(بينمتوسطدرجاتطالبالمجموعةالتجريبيةومتوسطأقرانهمفي≥ α 0.05مستوى)
 ؟المجموعةالضابطةفياالختبارالبعديلمهاراتاإلستماع
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  :التاليالصفريولإلجابةعنالسؤالقامالباحثبصياغةالفرض

 ( داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد درجات≥ α 0.05ال متوسط بين )
البعدي االختبار في الضابطة المجموعة في أقرانهم ودرجات التجريبية المجموعة طالب

.لمهاراتاالستماع

    - هذا صحة من واالنحرافاتالفرضوللتحقق الحسابية المتوسطات بحساب الباحث قام ،
و المعيارية، " مستقلتين لعينتين "ت" اختبار "T- testIndependent sampleاستخدام

للكشفعنداللةالفروقبينمتوسطياألداءفياالختبارالمعرفيالبعديلكلمنالمجموعة
 .(يوضحذلك5.2)التجريبيةوالمجموعةالضابطة،وجدولرقم

ومستوى الداللة للمجموعتين التجريبية "ت"  المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة:  (5.2جدول )
 في التطبيق البعدي  لالختبار المعرفيوالضابطة 

المتوسطالعدد المجموعة 
االنحراف
 المعياري

 قيمة"ت"
قيمة
 الداللة

 مستوىالداللة

تحديدالفكرةالرئيسة
للنصالمسموع.

 4.274 0.252 1.933 45 تجريبيةبعدي

 

0.000 

 

دالةإحصائيًاعند
 0.725 1.444 45 ضابطةبعدي 0.01

ربطاألفكار
المسموعةبمالدى
المستمعمنأفكار

وخبراتسابقة.

 0.318 3.889 45 تجريبيةبعدي
5.023 

 

0.000 

 

دالةإحصائيًاعند
 1.205 2.956 45 ضابطةبعدي 0.01

إدراكالعالقاتبين
األفكارالمسموعة.

 3.725 0.208 0.956 45 تجريبيةبعدي

 

0.000 

 

دالةإحصائيًاعند
 0.477 0.667 45 ضابطةبعدي 0.01

تحديدمعاني
المفرداتمنخالل

 4.239 0.252 1.933 45 تجريبيةبعدي

 

0.000 

 

دالةإحصائيًاعند
 0.694 1.467 45 ضابطةبعدي 0.01
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المتوسطالعدد المجموعة 
االنحراف
 المعياري

 قيمة"ت"
قيمة
 الداللة

 مستوىالداللة

السياقالمسموع.

التمييزبينالكلمات
المسموعةومعانيها

 4.639 0.149 1.978 45 تجريبيةبعدي

 

0.000 

 

دالةإحصائيًاعند
 0.625 1.533 45 ضابطةبعدي 0.01

التعرفإلى
التناقضاتفي

الموضوعالمسموع.

 0.288 0.911 45 تجريبيةبعدي
2.945 

 

0.004 

 

دالةإحصائيًاعند
ضابطة 0.01

 بعدي
45 0.667 0.477 

.التمييزبين
األفكارالصحيحة

واألفكارغير
الصحيحة.

تجريبية
 بعدي

45 3.889 0.383 
3.948 

  

0.000 

  

دالةإحصائيًا
ضابطة 0.01عند

 بعدي
45 3.244 1.026 

التمييزالسمعيبين
أصواتالكلمات

النطقالمتشابهةفي
.

 0.149 1.978 45 تجريبيةبعدي
4.852 

 

0.000 

 

دالةإحصائيًاعند
 0.753 1.422 45 ضابطةبعدي 0.01

.استنتاجاألحكام
الصحيحةمنالنص

المسموع

 5.172 0.344 1.867 45 تجريبيةبعدي

 

0.000 

 

دالةإحصائيًاعند
 0.633 1.311 45 ضابطةبعدي 0.01

سيقالالتنبؤبما
 3.550 0.252 0.933 45 تجريبيةبعدي

 

0.001 

 

دالةإحصائيًاعند
 0.484 0.644 45 ضابطةبعدي 0.01

دالةإحصائيًاعند 0.001 3.479 0.529 1.756 45 تجريبيةبعدياستخالصبعض
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المتوسطالعدد المجموعة 
االنحراف
 المعياري

 قيمة"ت"
قيمة
 الداللة

 مستوىالداللة

المعلوماتالمتضمنة
فيالنص.

 0.780 1.267 45 ضابطةبعدي
  0.01 

السبب.الربطبين
والنتيجة.

 6.781 0.208 1.956 45 تجريبيةبعدي

 

0.000 

 

دالةإحصائيًاعند
 0.786 1.133 45 ضابطةبعدي 0.01

تحديدماليسوثيق
الصلةبالنص

 المسموع

 3.642 0.288 0.911 45 تجريبيةبعدي

 

0.000 

 

دالةإحصائيًاعند
 0.495 0.600 45 ضابطةبعدي 0.01

عناألسئلةاإلجابة
التفصيليةللمادة

 المسموعة.

 4.898 0.149 0.978 45 تجريبيةبعدي

 

0.000 

 

دالةإحصائيًاعند
 0.495 0.600 45 ضابطةبعدي 0.01

تمييزأدوار
الشخصياتفي
 النصالمسموع.

 5.013 0.252 0.933 45 تجريبيةبعدي

 

0.000 

 

دالةإحصائيًاعند
 0.506 0.511 45 ضابطةبعدي 0.01

التقاطاألفكارمن
 المتحدثالسريع.

 3.810 0.344 1.867 45 تجريبيةبعدي

 

0.000 

 

دالةإحصائيًاعند
 0.659 1.444 45 ضابطةبعدي 0.01

الربطبينالكلمات
المسموعةمعما
 يناسبهامنالجمل.

 3.008 0.149 0.978 45 تجريبيةبعدي

 

0.003 

 

عنددالةإحصائيًا
 0.420 0.778 45 ضابطةبعدي 0.01

تحديدالجمل
والتعبيراتالتيتشير
إلىسلوكمعينفي

 النصالمسموع.

 0.208 0.956 45 تجريبيةبعدي
3.491 

 

0.001 

 

دالةإحصائيًاعند
 0.468 0.689 45 ضابطةبعدي 0.01
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المتوسطالعدد المجموعة 
االنحراف
 المعياري

 قيمة"ت"
قيمة
 الداللة

 مستوىالداللة

استخالصالمعنى
 مننغمةالصوت

 3.879 0.288 0.911 45 تجريبيةبعدي

 

0.000 

 

دالةإحصائيًاعند
 0.499 0.578 45 ضابطةبعدي 0.01

وصفبعض
المظاهرالتيورد
ذكرهافيالنص
المسموعبكلمات

 مالئمة

 0.367 0.844 45 تجريبيةبعدي

4.314 

 

0.000 

 

دالةإحصائيًاعند
 0.503 0.444 45 ضابطةبعدي 0.01

إكمالالفراغاتفي
المنطوقةالجمل

بكلماتمالئمة.

 4.932 0.208 0.956 45 تجريبيةبعدي

 

0.000 

 

دالةإحصائيًاعند
 0.503 0.556 45 ضابطةبعدي 0.01

تكوينجملةمفيدة
منمجموعةمن
الكلماتالمعطاة.

 3.317 0.471 1.778 45 تجريبيةبعدي

 

0.001 

 

دالةإحصائيًاعند
 0.869 1.289 45 ضابطةبعدي 0.01

ذكركلماتعلى
نفسوزنالكلمة

المنطوقة.

 3.752 0.633 1.689 45 تجريبيةبعدي

 

0.000 

 

دالةإحصائيًاعند
 0.915 1.067 45 ضابطةبعدي 0.01

استخالص
المعلوماتالمهمة

ممايسمع

 6.517 0.149 0.978 45 تجريبيةبعدي

 

0.000 

 

دالةإحصائيًاعند
 0.505 0.467 45 بعديضابطة 0.01

الدرجةالكلية
 11.967 2.460 37.756 45 تجريبيةبعدي

 

0.000 

 

دالةإحصائيًاعند
 5.640 26.778 45 ضابطةبعدي 0.01

 2.00( = α≤0.05( وعند مستوى داللة )88*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
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 2.66( =α≤0.01مستوى داللة )( وعند 88*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
يتضحمنالجدولالسابقأن:

(،وهوأكبرمنالمتوسط37.756المتوسطالحسابيفيالتطبيقللعينةالتجريبيةيساوي)
(،وكانتقيمة"ت"المحسوبة26.778الحسابيفيالتطبيقللعينةالضابطةالذييساوي)

( 11.967تساوي عند إحصائيًا دالة وهي )0.01 ، " أنه يعني توجد فروق ذات وهذا
( بين متوسط درجات طالب المجموعة ≥ α  0.01داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 

 التجريبية ودرجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لمهارات االستماع
 لصالح المجموعة التجريبية. وبذلك يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل. -

η 2ولحسابحجمالتأثيرقامالباحثبحسابحجمالتأثيرمربعإيتا"
"باستخدامبرنامج

 قائمعلىالوسائطالمتعددةفيتنميةمهاراتاالستماعلدىطالبالصفالسادساألساسي
 يوضححجمتأثيربرنامجالوسائطالمتعددةلالختبارالمعرفي.(5.3،والجدول)

 

 الوسائط المتعددة لالختبار المعرفي  حجم تأثير إليجاد"  η 2قيمة "ت" و ":  (5.3جدول )

المهارات
درجات

 الحرية
قيمة"ت

قيمةمربع
 η 2ايتا

نسبةالكسب dقيمة
 المعدل

حجمالتأثير

 0.911 0.172 4.274 88المسموع.تحديدالفكرةالرئيسةللنص
1.20 

كبير

ربطاألفكارالمسموعةبمالدىالمستمع
 1.24 1.071 0.223 5.023 88منأفكاروخبراتسابقة.

كبيرجداً

 0.794 0.136 3.725 88إدراكالعالقاتبيناألفكارالمسموعة.
1.41 

متوسط

تحديدمعانيالمفرداتمنخاللالسياق
 1.32 0.904 0.170 4.239 88المسموع.

كبير

 0.989 0.196 4.639 88التمييزبينالكلماتالمسموعةومعانيها.
1.24 

كبير

التعرفإلىالتناقضاتفيالموضوع
 1.28 0.628 0.090 2.945 88المسموع.

متوسط
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المهارات
درجات

 الحرية
قيمة"ت

قيمةمربع
 η 2ايتا

نسبةالكسب dقيمة
 المعدل

حجمالتأثير

التمييزبيناألفكارالصحيحةواألفكار
 1.12 0.842 0.150 3.948 88غيرالصحيحة.

كبير

التمييزالسمعيبينأصواتالكلمات
 1.30 1.035 0.211 4.852 88المتشابهةفيالنطق.

كبيرجداً

استنتاجاألحكامالصحيحةمنالنص
 1.24 1.103 0.233 5.172 88المسموع.

كبيرجداً

 0.757 0.125 3.550 88التنبؤبماسيقال.
1.13 

متوسط

استخالصبعضالمعلوماتالمتضمنةفي
 1.05 0.742 0.121 3.479 88النص.

متوسط

 1.446 0.343 6.781 88الربطبينالسببوالنتيجة.
1.47 

كبيرجداً

تحديدماليسوثيقالصلةبالنصالمسموع
.88 3.642 0.131 0.777 1.44 

متوسط

اإلجابةعناألسئلةالتفصيليةللمادة
 1.49 1.044 0.214 4.898 88المسموعة.

كبيرجداً

تمييزأدوارالشخصياتفيالنص
 1.40 1.069 0.222 5.013 88.المسموع

كبيرجداً

 0.812 0.142 3.810 88التقاطاألفكارمنالمتحدثالسريع.
1.27 

كبير

الربطبينالكلماتالمسموعةمعما
 1.52 0.641 0.093 3.008 88.يناسبهامنالجمل

متوسط

 0.744 0.122 3.491 88تحديدالجملوالتعبيراتالتيتشيرإلى
1.27 

متوسط
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المهارات
درجات

 الحرية
قيمة"ت

قيمةمربع
 η 2ايتا

نسبةالكسب dقيمة
 المعدل

حجمالتأثير

سلوكمعينفيالنصالمسموع.

 0.827 0.146 3.879 88استخالصالمعنىمننغمةالصوت.
1.52 

كبيرجداً

وصفبعضالمظاهرالتيوردذكرهافي
 1.28 0.920 0.175 4.314 88النصالمسموعبكلماتمالئمة

كبير

إكمالالفراغاتفيالجملالمنطوقة
 1.53 1.052 0.217 4.932 88بكلماتمالئمة.

كبيرجداً

تكوينجملةمفيدةمنمجموعةمن
 1.27 0.707 0.111 3.317 88الكلماتالمعطاة.

متوسط

ذكركلماتعلىنفسوزنالكلمة
 1.05 0.800 0.138 3.752 88المنطوقة.

متوسط

 1.389 0.326 6.517 88 المهمةممايسمعاستخالصالمعلومات
1.61 

كبيرجداً

 2.551 0.619 11.967 88 الدرجةالكلية
1.27 

كبيرجداً

η(وهيكبيرة،النقيمة"0.619"للدرجةالكليةبلغت)η 2 يتضحمنالجدولأنقيمة"
2"

(.0.20أكبرمن)

 تنمية على عمل المتعددة الوسائط "برنامج أن يدل طالبوهذا لدى االستماع مهارات
المجموعة مع استخدمت التي التقليدية الطريقة من أفضل األساسي السادس الصف
)العتيبي، دراسة في كما السابقة الدراسات نتائج مع الحالية الدراسة وتتفق الضابطة،

(.2008(ودراسة)العربيد،2012(ودراسة)الغامدي،2011
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فرضإلىمايلي:يعزوالباحثنتائجهذاال

َوجدطالبالمجموعةالتجريبيةفياستخدامبرنامجالوسائطالمتعددةمناخًامالئمًا -1
بطالب مقارنة السليمة والمعرفة الفهم واكتساب لديهم، االستماع مهارات لتنمية

المجموعةالضابطة.

حسب -2 الصوت نبرات وتنويع المتعددة الوسائط بطريقة الدروس الباحث تقديم
األحداث مع وتفاعله القرائي، النص في الواردة الشخصيات ونوع المواقف
مقارنة التجريبية المجموعة طالب على الواضح األثر له كان والشخصيات،

بأقرانهمفيالمجموعةالضابطة.

تالئم -3 مناسبة وصور ونقي، واضح صوت من المتعددة الوسائط عرض تنوع
الوض فائق وفيديو الصوتي أكثرالتسجيل التجريبية المجموعة طالب َجعل وح،

المجموعة في أقرانهم من أكثر واالستيعاب الفهم فرق كان مما وتركيزًا انتباهًا
الضابطة.

الوسائط -4 عرض خالل الحاسوب قاعة داخل والمناسبة الحديثة األجهزة استخدام
يثوسماعاتحجمكبيروالبتوبحدL.C.Dالمتعددةالمتمثلةفيجهازعرض

دافعية إثارة في األثر له وكان عاِل، مستوى على التجربة تنفيذ في ساهم مما
المتعلمينفيالمجموعةالتجريبيةوتفوقهمعلىأقرانهمفيالمجموعةالضابطة.

مرورالطالبفيالمجموعةالتجريبيةبالتغذيةالراجعةالفوريةأثناءتطبيقبرنامج -5
 رفيتنميةمهاراتاالستماعلديهم.الوسائطالمتعددة،كانلهاألث

كثرة -6 خالل من التعلم يرسخ مما التعليمي الموقف في المتعلم اندماج زيادة
 التساؤالتوإثارةالنقاش.

 اإلجابة المتعلقة بالسؤال الرابع وتفسيرها:
 السؤال :الرابعينص على الدراسة أسئلة من عند" إحصائية داللة ذات فروق توجد هل

(بينمتوسطدرجاتطالبالمجموعةالتجريبيةومتوسطأقرانهم≥ α 0.05مستوى)
؟بطاقةالمالحظةفيالمجموعةالضابطةفياالختبارالبعديل
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 :التاليالصفريولإلجابةعنالسؤالقامالباحثبصياغةالفرض

(بينمتوسطدرجاتطالب≥ α 0.05توجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى)ال
ل البعدي االختبار في الضابطة المجموعة في أقرانهم ومتوسط التجريبية بطاقةالمجموعة

.المالحظة

الفرض-     هذا صحة من واالنحرافاتوللتحقق الحسابية المتوسطات بحساب الباحث قام ،
و استالمعيارية، " مستقلتين لعينتين "ت" اختبار "T- testIndependent sampleخدام

للكشفعنداللةالفروقبينمتوسطياألداءفيبطاقةالمالحظةالبعديلكلمنالمجموعة
 .(يوضحذلك5.4والمجموعةالضابطة،وجدولرقم)ةالتجريبي

ومستوى الداللة للمجموعتين التجريبية "ت"  المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة:  (5.4جدول )
 في التطبيق البعدي  بطاقة المالحظةمتغير التحصيل في تعزى لوالضابطة 

 المتوسط العدد المجموعة 
االنحراف

 المعياري
 قيمة"ت"

قيمة
 الداللة

 مستوىالداللة

الدرجة
الكلية
للبطاقة

 45 تجريبيةبعدي
106.75
6 

11.911 
12.547 

 

0.00
0 

 

إحصائيًادالة
ضابطة 0.01عند

 بعدي
45 80.089 7.836 

 2.00( = α≤0.05( وعند مستوى داللة )88*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
    2.66( =α≤0.01( وعند مستوى داللة )88*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
يتضحمنالجدولالسابقأن:

(،وهوأكبرمنالمتوسط106.756المتوسطالحسابيفيالتطبيقللعينةالتجريبيةيساوي)
(،وكانتقيمة"ت"المحسوبة80.089الحسابيفيالتطبيقللعينةالضابطةالذييساوي)

( 12.547تساوي عند إحصائيًا دالة وهي )0.01 " أنه يعني وهذا توجد فروق ذات ،
( بين متوسط درجات طالب المجموعة ≥ α  0.01)  داللة إحصائية عند مستوى 
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 - بطاقة المالحظةالتجريبية ومتوسط أقرانهم في المجموعة الضابطة في االختبار البعدي ل
 لصالح المجموعة التجريبية. وبذلك يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل.

η 2"ولحسابحجمالتأثيرقامالباحثبحسابحجمالتأثيرمربعإيتا
"باستخدامالوسائط

 االستماعلدىتالميذالصفالسادساألساسيالمتعددة (5.5،والجدول)فيتنميةمهارة
المالحظةالمعرفي.يوضححجمتأثيرالوسائطالمتعددةلبطاقة

 الوسائط المتعددة لبطاقة المالحظة  حجم تأثيراليجاد "  η 2قيمة "ت" و ":  (5.5جدول )


درجات

 الحرية
قيمة"ت

قيمةمربع
 η 2ايتا

نسبةالكسب dقيمة
 المعدل

حجمالتأثير

الدرجة
الكلية
للبطاقة

كبيرجداً 0.78 2.675 0.641 12.547 88

للدرجةالكليةبلغت)η 2 ويتضحمنالجدولأنقيمة" (وهيكبيرة،النقيمة0.641"
"η

(.0.20"أكبرمن)2

 "الوسائط أن يدل الصفوهذا طالب لدى االستماع مهارات تنمية على عملت المتعددة"
الضابطة، المجموعة مع استخدمت التي التقليدية الطريقة من أفضل األساسي السادس

 )ديب، دراسة في كما السابقة الدراسات نتائج مع الحالية الدراسة ودراسةم2015وتتفق )
(.م2012)عطاالمنان،

فرضإلىمايلي:يعزوالباحثنتائجهذاال

واكتشاف -1 المتعـددة الوسـائط برنامج عبر التعليمي الموقف إدارة في المعلم تحكم
يفتحالمجـال التييصعباستيعابها،وهذا والمفاهيم نقاطالضعففيالمهارات،

 للمدرسلمعالجةهذهاألموربالطريقةالتييراهامناسبة.

دمجعلىالطالبكانلهأثركبيرعلىتوزيعالمادةالتعليميةعلىشكلقرصم -2
تنميةالمعرفةالعلميةالمتعلقةبالغذاءالسليمحيثأنهاتتيحللطالبتناولالمعلومة

وقتمايشاءون.

الواقعيةعبرالصورومقاطعالفيـديويعطـيمعنى -3 بالحياة المتعلم يتعلمه ربطما
وبالتاليتفاعلهمعها.ومضمونأكثروأفضللمايتعلمهومايكتسبهمنمهارات
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الخروجعنالنمطالتقليديللتدريس،وشعورالمتعلمينبمواكبةالتطورالتكنولوجي، -4
وكذلكمراعاتهللفروقالفرديةبينالمتعلمين.

وخاصةحاسةالسمعنالمتعلميالوسائطالمتعددةتساعدعلىإشراكجميعحواس -5
 ممايرسخالتعلم.

كانيتيحللطالبإمكانيةالتوقفعنالشرحبالصوتمعبرنامجالوسائطالمتعددة -6
تواصلعرضالمادةالتعليميةعلىالشاشةلتفحصهامنالمتعلم،وكذلكإمكانية

إعادةشرحالمهارةمرةثانيةأوأكثر.

 التوصيات:
: بالتالي يوصي فإن الباحث الدراسةالتي توصلت إليها   النتائج بناًء على

العملية -1 في واستخدامها جديد كل ومتابعة المتعددة الوسائط برامج باستخدام االهتمام
تأثيرفيتنميةوصقلالمهارات.منالتعليميةلمالها

وذلكلدعموتنميةمهاراتمباحثدراسيةأخرى،لالوسائطمتعددةتصميموانتاجبرامج -2
 العلمي.االستماعبمختلفالموادالتعليميةوزيادةالتحصيل

 .تطبيقتكنولوجياالوسائطالمتعددةلبمستلزماتالمختبراتالحاسوبيةالمدارسدعم -3
العملعلىحثالمشرفينواإلدارةالمدرسيةعلىتدريبالمعلمينعلىاستخدامبرامج -4

الوسائطالمتعددةواستراتيجياتالتدريسالحديثةوتشجيعهمعلىتوظيفهاداخلالصف
 شيقةللطالب.بطريقةسليمةو

 فيكيفيةتصميموادارةالوسائطالمتعددةالمختلفةعقددوراتتدريبيةلمعلميالمباحث -5
االهتمامبمهاراتاالستماعالتييمكنتنميتهامنخاللاستخدامطرقوتقنياتحديثة -6

 فيتدريساللغةالعربية.
بمهارة -7 باعتبارهاالعتناء العااالستماع اللغة مقرر من المراحلجزءًا لطلبة ربية

منأهممهاراتاللغةالعربية.االمختلفة،كونه
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 المقترحات:
بناءعلىماقامبهالباحثفيالدراسةيقترحمايلي:

فياللغةواالتجاهنحوهامشابهةفيالوسائطالمتعددةلتنميةالتحصيلالعلميةإجراءدراس-1
العربيةوغيرهامنالموادالمختلفة.

2- وذوي العاديين الطلبة لدى االستماع مهارات لتنمية عالجي برنامج االحتياجاتتصميم
الخاصة.

برامجالوسائطالمتعددةفيتعليممواددراسيةأخرىفاعليةاجراءدراسةلمعرفةمدى-3
..فيمرحلةالتعليماألساسي..كالعلوموالرياضياتوالتكنولوجيا

ومعلماتالمرحلةاألساسيةفياستخدامبرامجالوسائطالمتعددةدراسةمدىتمكنمعلمي-4
فيالتعليم.

دراسةمقارنةبينالطريقةالسمعية،والطريقةالسمعيةالبصريةعلىتنميةمهاراتاالستماع-5
لدىطالبالمرحلةاألساسية.

هاراتاالستماعإجراءدراساتللتعرفعلىالصعوباتالتيتواجهالمعلمينعندتدريسم-6
لدىطلبةالمرحلةاألساسية.

إجراءدراساتأخرىللتعرفإلىفاعليةبرامجتعلميةأخرىفيتنميةوتحسينمهارات-7
االستماعلدىطلبةالمرحلةاألساسية.
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 عالمراجالمصادر و 

 :  المراجع باللغة العربية
القرانالكريم

نبهان وليد فاطمة 2013)األخرس، م(. استخدامأثر تنميةاالستماعنموذج في المتكامل
.طلبةالمرحلةاألساسيةلمبحثاللغةالعربيةفيالزرقاءالسمعيلدىاالستيعابمهارات

 .الجامعةالهاشميةغيرمنشورة(،رسالةماجستير)

إسماعيل م2001)زاهرالغريب، التعليموتحديثالمعلوماتتكنولوجيا(. عالم،اإلسكندرية.
 .للنشرالكتب

م2001)الفـاتحعبــد،البجـة وآدابهــاالعربيةاللغــةمهــاراتتدريسأســاليب( ط" دار1. .
.المتحدةالعربية:اإلماراتالعين،الجامعيالكتاب

التعليمتكنولوجيا(.م2009)حسينعوضالتودري، أسيوط،جامعة.وتطبيقاتهامستحدثاتها:
.التربيةكلية

مارس18:االطالعتاريخ.االستماعمهارة-اللغويةالمهارات(.م2009.)محمدالحازمي،
((.http://sh.bib-alex.net/gwame3e/Web/31882/060.htm:الموقعم،2017

تدريسفيالحاسوبيةالمتعددةالوسائطاستخدامفاعلية.(م2012)محمدبنتخةيش،الحساني
الخامسالصفتلميذاتلدىالكريمالقرانتالوةإجادةفيالتجويدمقررمنوحدة

أمجامعة،التربيةسالةماجستيرغيرمنشورة(،كليةر)،المقدسةالعاصمةفياالبتدائي
 القرى.

 .العبيكانمكتبةالرياض،.اللغوياالتصالمهارات(.م2010)الرزاقعبد،حسين

فلسطين،األمة.غزة.جامعةالتربيةكليةاألساسيالتعليمفلسفة(.م2011)داودحلس،

( درويش داود لتالمذةالعربيةاللغةتدريسطرائقفيالحديثةاالتجاهاتم(.2015حلس،
غزة،مكتبةآفاق.األولية.الصفوف
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المتعددةيوظفاألحداثالمتناقضةأثراستخدامبرنامجالوسائطم(.2008أبوحلمية،جهاد)
العلوم مادة في األساسي الخامس الصف طالب لدى الغذائي التنور تنمية )رسالةفي ،

 ماجستيرغيرمنشورة(،كليةالتربية،الجامعةاإلسالمية.

مسعد حسن محمود 2006)الخزاعلة، التاسعم(. الصف طلبة لدى الناقد االستماع مستوى
رسالةماجستير).جرشفيضوءتحصيلهمفيمبحثاللغةالعربيةمحافظةاألساسيفي

 ،األردن.جامعةاليرموكغيرمنشورة(،

عطية،خميس المتعددةم(.2007)محمد الوسائط وتكنولوجيا التعليمي .1ط.الكمبيوتر
 .مكتبةسحابللنشروالتوزيع:القاهرة

والتوزيع.للنشرالفالحدار:عمان.العربيةاللغةأساليب("م2000)عليمحمدالخولي،

فاعليةبرنامجقائمعلىالوسائطالمتعددةفيمعالجةصعوباتم(.2015ديب،مجديسالم)
)رسالةماجستيرغير.المهاراتالقرائيةلدىتالمذةالصفالثالثاألساسيتعلمبعض

منشورة(،كليةالتربية،الجامعةاإلسالمية،فلسطين.

فيبرنامجمحوسبلتنميةبعضمهاراتتدريساالستماعم(.2009أبودية،سناءخميس)
رسالة.)/المعلمات(فيالكليةالجامعيةللعلومالتطبيقيةبغزةالطالبات)لدىاللغةالعربية

 .غزةاإلسالمية،،الجامعةغيرمنشورة(ماجستير

تصورلبرنامجمقترحللهاتفالجواللتنميةم(.2014)الراجح،ناصربنإبراهيمبنعبدهللا
غيرمنشورة(رسالةماجستير،)العربيةالناطقينبغيرهامهارةاالستماعلدىمتعلمياللغة

.معهدتعليماللغةالعربيةلغيرالناطقينبها،الجامعةاإلسالميةبالمدينةالمنورة،

.1ط.العربيةاللغةوتدريسالعامالتدريس(.م1999)سميرويونس،مباركسعدالرشيدي،
.والتوزيعللنشرالفالحمكتبةالكويت،

والتطبيقالنظرية-التعليمتكنولوجيا(.م2011)سعيدمجدي،عقل؛محمدمحمود،الرنتيسي
 آفاق.مكتبةغزة،.1ط.العملي

م2006)خليلمهندزايد، والصعوبةالمهارةبينالعربيةاللغةتدريسأساليب(" ،دار1ط"
.،األردن،عمانوالتوزيعللنشرالعلميةاليازوري
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زايدةأبو م2006)يوسفحاتم، والوعيالمفاهيملتنميةالمتعددةبالوسائطبرنامجفعالية(.
األساسيالسادسالصفطلبةلدىالعلومفيالصحي منشورة(غيرماجستير)رسالة.

اإلسالمية.الجامعةالتربية،،كلية

الزعبي م2009)راشدبشير، الناطقينالعربيةاللغةطلبةلدىاالستيعابمهاراتتنمية(.
.والتوزيعللنشرالمستقبلدارعمان،.1ط.بغيرها

 غزةاإلسالمية،الجامعة.2ط.العربيةاللغةتدريسفيالمرشد(.م1999)شحادةمحمدزقوت،

عالم.القاهرة،واالتصالالمعلوماتعصرفيالتكنولوجيام(.2002)الحميدعبدكمال،زيتون
 الكتب.

.إفران-االخوين،جامعةتدريسهوكيفيةماهيتهاالستماعم(.2016الساهلي،مريم)

فاعليةالبرنامجالقائمعلىالوسائطالمتعددةفيتنميةم(.2014)السحيمي،صالحبنملهي
لغيرالناطقينبهابالجامعةاإلسالميةطالبمعهدتعليماللغةالعربيةمهاراتالكتابةلدى

كلية،الجامعةاإلسالميةبالمدينةالمنورةغيرمنشورة(،دكتوراه.)رسالةالمنورةبالمدينة
.السعودية،الدعوةوأصولالدين

أحمد السيد محمد 2007)سعيد، لدىم(. والتحدث االستماع مهارات لتنمية مقترح برنامج
–مجلةالقراءةوالمعرفة.العربيةفيضوءمدخلالتواصلاللغويمعلمياللغةالطالب

 .116–46،(63)،مصر

( إبراهيم الرحمن عبد م2011السفاسفة، العربية(. اللغة تدريس ططرائق عمان،1. سلطنة .
 .مكتبةالفالحللنشروالتوزيع

سالمة الحافظعبد، الدايل؛ م2004)سعد، التعليمتكنولوجياإلىمدخل(. دارالرياض،.
 .والتوزيعللنشرالخريجي

.الحديثالكتبعالمإربد،.اللغةفنون(.م2008)فراس،السليتي

)القادرعبدمحمدسليمان، م2014. التعليمطرقجودة(. االطالعتاريخ. فبراير15:
 (.(topic-http://www.sustccom.sudanforums.net/t235:الموقعم،2017

http://www.sustccom.sudanforums.net/t235-topic)
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السمان م1983)عليمحمود، والموجهاللغةتدريسفيالتوجيه(. المعلم )كتاب العربية
 .المعارفدارالقاهرة،.1ط.والباحثفيطرقتدريساللغةالعربية(

 اللبنانية.المصريةالداروالتطبيق.النظريةبينالعربيةاللغةتعليمم(.1992شحاته،حسن)

الشرهان م2003)العزيزعبدجمال، .التعليمتكنولوجياومستجداتالتعليميةالوسائل(.
 .الحميضيمطابعالرياض،

جمعة محمد إيناس 2011)شرهان، م(. بعض لتنمية مقترح برنامج االستماعفعالية مهارات
واجتماعيةدراساتتربوية.تالميذالصفالخامساالبتدائيوالقراءةفياللغةالعربيةلدى

.114–91(،17)3،مصر–

( حازم 2008الشعراوي، الوطنيم(. االنتماء قيم تعزيز على المتعددة بالوسائط برنامج أثر
التاسع الصف طلبة لدة البيئي ماجستوالوعي )رسالة التربية،. كلية ، منشورة( غير ير

 الجامعةاإلسالمية.

،(تدريسهاطرقـأهدافها-مفهومها)اللغويةالمهارات(م2014)هللاعبدبكرأبوشعيب،
.المتنبيمكتبةالدمام،.السعودية

 شقير،أبو وحسنمحمد منير ،(2007 فيم(. المتعددة بالوسائط برنامج مستوىفاعلية
 الصف طالبات لدى التكنولوجيا مادة في الجامعةالتاسع،التحصيل ،اإلسالميةمجلة

1(17،)445-471.

.غزة.آفاقمكتبة.الفعالالتدريسمهارات(.م2010)داودوحلس،محمدشقير،أبو

عمان،.1ط.التعليمتقنياتفيمقدمة(.م2008)سعيدسامحوإسماعيل،سعيد،نادرشمس،
 .الفكردار

.وفنونهالعربيةاللغةخصائصاليمدخلاللغويةالمهارات.(م1996)صالحمحمد،الشنطي
 والتوزيع.للنشراالندلس.حائل،دار5ط

أميرة الشنطي، عبد 2010)الرحمن م(. النشاط استخدام لتنميةالتمثيليأثر مهاراتبعض
ماجستيررسالة)،األساسيبغزةالرابعالصفتلميذاتلدىالعربيةفياللغةاالستماع

 ،فلسطين.جامعةاألزهر،ةيالتربةيكل(،منشورةريغ
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( محمد مها 2011الشوبكي، م(. برنامجفاعلية االستماععلىقائم مهاراتمهارات لتنمية
تلميذاتالقراءة لدى بغزةالرابعالصف ماجستير).األساسي رسالة منشورة( ،غير

 .غزةاإلسالمية،الجامعة

م(.أثراستخدامالوسائطالمتعددةلتنميةوتطويرمهارةاالحساس2016الصالح،ماجدسليم)
مجلةمؤتمركليةالتربيةالرياضيةبالكرةلدىناشئينوناشئاتكرةالسلةالمعاقينسمعيًا.

 الجامعةاألردنية.،الحاديعشر

.زهراندارعمان،.1ط.العربيةاللغةتدريسأساليب(.م2010)إبراهيمأحمد،صومان

صواوينأبو م2005)محمدراشد، (واالستماعالتحدث)الشفويالتواصلمهاراتتنمية(.
 .والتوزيعللنشرايتراكالقاهرة،.1ط.تطبيقيةعمليةدراسة

عمان،.2ط.المبكرةالطفولةفيوالتحدثاالستماعمهارات(.م2008)أحمدطاهرة،الطحان
 .الفكردار

،العامالتعليمفيالعربيةتدريس(.م2001.)السيدمحمدومناع،أحمدرشديطعيمة،
.العربيالفكردار:القاهرة.وتجاربنظريات

النظريةبينالعربيةاللغةتدريسأساليب(.م2007)فؤادمحمد،والحوامدةقاسمراتب،عاشور
 .المسيرةدارعمان،.2ط.والتطبيق

بينتدريسهاوأساليبالعربيةاللغةفنون(.م2009)فؤادمحمد،والحوامدةقاسمراتب،عاشور
 .الحديثالكتبعالمإربد،.والتطبيقالنظرية

.1.ط"والكتابيةالقرائيةالمهارات".(م2005)فخريمحمدمقدادي،قاسم،راتبعاشور،
األردن،عمان،والطباعةوالتوزيعللنشرالمسيرةدار

المدارسفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيااستخدامدرجة(.م2009)عليمحمدعاشور،
،(خاصعدد)واالجتماعية،اإلنسانيةللعلومالشارقةجامعةمجلة.األردنفيالحكومية
المتحدة.العربيةاإلماراتالشارقة،

الباريعبد م2011)شعبانماهر، واألداءالعمليةالتحدثمهارات(. 1ط. دارعمان،.
 .المسيرة
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( أحمد حسن الهادي، 2016عبد التعبيرمهاراتتنميةفيالمصورةالقصةتوظيفأثرم(.
،)رسالةماجستيرغيربغزةاألساسالرابعالصفطالبلدىالعربيةاللغةفيالشفوي

 .الجامعةاإلسالمية.منشورة(

ا جيهان السواطلعتيبي، محمد 2012)حميد تنميةم(. في المتعددة الوسائط استخدام فعالية
.)رسالةماجستيرغيراإلنجليزيةلدىطالباتالمرحلةالمتوسطةمهاراتاالستماعباللغة

 منشورة(،كليةالتربية،جامعةالطائف،السعودية.

سعيد نايف حياة 2005)العدوان، م(. الترجمة طريقتي فيفاعلية مهارتيوالمباشرة تنمية
لدىاالستماع األردنوالتحدث في بها الناطقين لغير العربية اللغة متعلمي ( رسالة.
.كليةالدراساتالتربويةالعليا،جامعةعمانالعربيةغيرمنشورة(،ماجستير

تيةفيأثراستخدامبرمجيةوسائطمتعددةلمادةالعلومالحيام(.2015)العدوان،صفاءسميح
لدى اإلبداعي نحوهاالتفكير واتجاهاتهن األساسي العاشر الصف طالبات رسالة.)

 ،األردن.جامعةالشرقاألوسطغيرمنشورة(،ماجستير

ومهاراتحلأثربرنامجبالوسائطالمتعددةفيتنميةالمفاهيمم(.2010العربيد،محمدجمال)
.)رسالةماجستيرغيرمنشورة(،كليةعشرالمسألةالفيزيائيةلدىطالبالصفالحادي

 التربية،الجامعةاألردنية،األردن.

علىالعلوممادةتدريسفيالمتعددةالوسائطتوظيفأثرم(.2009العريشي،أيمنبنعلي)
،)رسالةماجستيرغيرمنشورةجازانمدينةفياالبتدائيالسادسالصفتالميذتحصيل

 القرى.أمجامعةالسعودية،العربية(.المملكة

برامجتصميمعناصرفاعليةفيالتحكمألساليبالفارقةالتأثيرات(.م2000)جادنبيل،عزمي
(.رسالةدكتوراهغيرمنشورة).حلوانجامعةالتربية،كلية.التعليميةالكمبيوتر

( جاد نبيل 2011عزمي، .التعليميالتصميمم(. عمان،2طللوسائط للنشرالهدىدار.
والتوزيع

)احمدهشامالعشيري، م2011. الحاديالقرنفيالتعليميةالمتعددةالوسائطتكنولوجيا(
الجامعي.الكتابدارالمتحدة،العربيةاإلمارات.والعشرين
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استخدامالوسائطالمتعددةفيتدريسمادةاللغةرأثم(.2012)عطاالمنان،زينبتاجالسر
األساس بمرحلة العربية الخرطوماألولى:الحلقة بمحلية تجريبية دكتوراهدراسة رسالة (.

 .السودان،كليةالتربيةاإلسالمية،جامعةأمدرمانغيرمنشورة(،

عطار هللاعبد، وكنسارةاسحاقبن احسان، م2009)محمدبن وبرمجياتالحاسوب(.
 المتطور.لإلعالمبهادرمؤسسةجدة،.1ط.الوسائط

أنور لعالجبعضصعوباتتعلمم(.2009)العطار، أثربرنامجعالجيبالوسائطالمتعددة
ةيكل،غيرمنشورة(ماجستيررسالة)مبحثالصرفلدىطلبةالصفالثامناألساسي"،

 .فلسطين،اإلسالميةالجامعة،ةيالترب

المناهجدارعمان،.1ط.وتعليمهااللغوياالتصالمهارات(.م2008)عليمحسن،عطية
 .والتوزيعللنشر

.القاهرة،دارالشروق1.طالكافيفيتدريساللغةالعربيةم(.2007عطية،محمدمحسن)
للنشروالتوزيع.

التعليمية(.م2014)هللاالخالقعبدعطية،مختارعبد تنميةفيأثراستخدامطريقةالدراما
اللغة طالب لدى االستماع ثانيةمهارات لغة العربية والمعرفة، القراءة ،مصر–مجلة

(165،)143–182.

.الجامعةأساليبتدريسالحاسوب(.م2005نصر)،والكحلوتنائلة،عزووالخزندار،عفانة
 التربية.كلية-اإلسالمية

م2010)إسماعيلمحمدعلوي، العمليةفيتطويرهاوتقنياتأهميتهااالستماعمهارة(.
 .التربيةعلوممجلة.والتواصليةالتعليمية

 .المسلمدار.تدريسهاوطريقةماهيتهااللغويةالمهارات(.م1992)فؤادأحمد،عليان

( كمال أحمد الدين، م(2012عماد لتنمية القصصي السرد استخدام مهاراتأثر بعض
رسالةماجستير.)فيالقراءةلدىطلبةالصفالرابعاألساسواتجاهاتهمنحوهااالستماع

 .غزةاإلسالمية،،الجامعةغيرمنشورة(



141 
 

استخدامفيالمعلماتتواجهالتيالتحديات(.م2011)هاللبنمشعلبنتعهودالعيتبي،
بمدينةالثانويةالمرحلةطالباتلدىاالجتماعيةالموادمكتسباتلتنميةالمتعددةالوسائط

 المملكةالعربيةالسعودية.)رسالةماجستيرغيرمنشورة(،المكرمة.مكة

فاعليةبرمجيةمتعددةالوسائطفيالتحصيلم(.2012)السالمخميسخالدبنعبدالغامدي،
الصف تالميذ لدى العربية اللغة قواعد لمقرر االبتدائيالسادس ماجستير. غيررسالة

 .السعودية،جامعةالباحةمنشورة،كليةالتربية،

إبراهيم )عبدالفار، التعليمم(.2002الوكيل في الحاسوب دار1.طاستخدام  عمان، الفكر.
 والتوزيع.والنشرللطباعة

متعددةالكمبيوتربرامجفيالرجعمستوياتاختالفأثر(.م2000)محمدمحمودصالح،فايد
التعلموزمنالدراسيالتحصيلعلىتقديمهوأساليبالوسائل ،)حلوانجامعةحلوان،.

 دكتوراهغيرمنشورة(.رسالة

والتطبيقالتنظيربينالمتعددةالوسائط(.م2004)محمدخالدفرجون، 1ط. مكتبةالكويت،.
 الفالح

م(.فاعليةبرنامجحاسوبيمتعددالوسائطفيالتربيةالصحية2015الفشتكي،هشامعدنان)
(.21)2،مجلةجامعةدمشقعنمرضمتالزمةالوزالمناعيالمكتسب)اإليدز(.

،الفقي ابراهيم الاله 2011)عبد المتعددة.م(. الوسائط برامج للنشرإنتاج الثقافة دار عمان،
 والتوزيع.

المسيرةدار.عمان.لألطفالالتعليميةالمواد(.م2007)عليعاطففهمي،

.الرياضهال،.مطابع2طالتعليم.فيواستخداماتهاآلليالحاسب(م2002)ألفتفودة،

.ارالفكرد:عمان.1ط.طرقتدريسالدراساتاالجتماعيةم(.2007)محمدإبراهيم،قطاوي

12:االطالعتاريخ.التربويةاإلدارةفيالمتعددةالوسائطتطبيقات(.م2016.)غسانقطيط،
مساءام،2017مارس الثامنة الموقعالساعة :-http://www.ghassan

ktait.com/?id=487).)

http://www.ghassan-ktait.com/?id=487)
http://www.ghassan-ktait.com/?id=487)
http://www.ghassan-ktait.com/?id=487)
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م2000)طهفوزيوإبراهيم،أحمدرجبالكلزة، ) اإلسكندرية،المعاصرةالمناهج. منشأة:
المعارف

بيروت.6ط.والتعلمالتعليمعمليةفياألجهزةاستخدام(.م1996)الرحيمعبدبشيرالكلوب،
.العلومإحياءدار،

كنسارة عطارومحمدبناحسان، وبرمجياتالحاسوب.(م2009)اسحاقبنهللاعبد،
 .المتطورللعالمبهادرمؤسسة.1ط.الوسائط

.والتوزيعوالنشرللطباعةالرسالةمؤسسة.4ط.المحيطالقاموس(.م1994)آباديالفيروز

نوفمبر8:االطالعتاريخ.االستماعتدريس(.مايو29م،2011.)المرسيوجيهلبن،أبو
:الموقعالساعةالعاشرةصباحا،م،2016

http://www.kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/268359).)

م2004)العربيةاللغةمجمع األميرية،المطابعلشؤونالعامةالهيئة."الوجيزالمعجم"(.
.القاهرة

فعاليةبرنامجقائمعلىالوسائطالمتعددةالتفاعليةفيم(.2012)حسينمحمد،إبراهيمفريج
علم مهارات بعض تنمية المعلمين للطلبة العروض العربية. اللغة قسم القراءةفي مجلة

 .51–19(،124،)مصروالمعرفة

ةاألمالتدريسواللغاستراتيجيةأثرالتفاعلبينم(.2013)،هداية،وعليمحمد،خلفالديب
االستماع مهارات بعض تنمية بغيرهافي الناطقين العربية اللغة متعلمي لدى دراسات.

 .145–101(42)1،السعودية–عربيةفيالتربيةوعلمالنفس

رشيد يوسف إيناز 2008)محمود، تنميةم(. في المتعددة الوسائط باستخدام التدريس أثر
اللغة مادة في التواصل األردنمهارات في األساسي الثاني الصف طلبة لدى .)العربية

 رسالةماجستيرغيرمنشورة(،كليةالتربية،الجامعةاألردنية،األردن.

 .المسيرةدارعمان،.1ط.العربيةاللغةتدريسطرق.(م2007)أحمدعلي،مدكور

مرعي م2009)السيد، الخصوصيةالدروسمواجهةفيودورهاالمتعددةالوسائط(. .1ط.
 .المصريةاألنجلومكتبةالقاهرة،

http://www.kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/268359)
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 استبيان مهارات االستماع في صورته األولية( : 1) ملحق

غزةــــــــــــــــــــــــــــــالجامعةاإلسالميةب
اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالعلتعمادةالدراسا

ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالتربيـــكلي
ســقالتدريائقسمالمناهجوطر

استطالعآراءالسادةالمحكمينالموضوع/
ولاستبيانلمهاراتاالستماعح

هللا،،،هحفظ.........................................................األستاذالدكتور/
السالمعليكمورحمةهللاوبركاتهوبعد...

وذلكضمندراسةلنيلدرجةالماجستيرفياستبيانلمهاراتاالستماع،يقومالباحثبإعداد
قالتدريسبعنوان:ئاقسمالمناهجوطر

االستماعلدىطالبالصفاتبرنامجقائمعلىالوسائطالمتعددةفيتنميةمهارفاعلية
السادساألساسي

االستماعلدىاتمماقديسهمفيتنميةمهارإعداداستبيانلمهاراتاالستماع،وقدتطلبذلك
لذايسعدالباحثأنيتوجهلسيادتكمبخالصالشكر؛طالبالصفالسادساألساسيبغزة

والتقديرلحسنتعاونكمفيخدمةالبحثالعلمي،ونظرًاألنكمأصحابهذاالتخصصيتشرف
وإبداءالرأيفيهوتحكيمه،،ويرجومنكماالطالععليهاالستبيانبأنيعرضعلىسيادتكم

بأنماتبدونهسيكونللبحثذاالمجال،علماًلةفيهعرائكمالبناءة،واقتراحاتكمالفاآوإبداء
وتفضلوابقبولفائقاالحتراملكمحسنتعاونكماًشاكرالعلميفقط.

الباحث:حسنسلمانالمشهراوي
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 تهااألولية:مهاراتاالستماعالمقترحةلطالبالصفالسادساألساسيفيصور

التعديل غيرمناسبة مناسبة مناسبةجداً المهاراتم.
تحديدالفكرةالرئيسةللنصالمسموع..1
ترتيباألفكاروفقًالتتابعهاالمسموع..2
التمييزبيناألفكارالصحيحةواألفكارالخاطئة..3
تحديدمعانيالمفرداتمنخاللالسياقالمسموع..4

استخالصاألفكارالجزئيةمنالنصالمسموع..5

تحديدهدفالحديثالمسموع..6
التمييزالسمعيبينأصواتالكلماتالمتشابهةفيالنطق..7

استنتاجاألحكامالصحيحةمنالنصالمسموع..8

التنبؤبماسيقال..9

فيالنص.يذكربعضالمعلوماتالمتضمنة.10

الربطبينالسببوالنتيجة..11

تحديدماليسوثيقالصلةبالنصالمسموع..12

اإلجابةعناألسئلةالتفصيليةللمادةالمسموعة..13

تحديدشخصياتالنصالمسموع..14

التقاطاألفكارمنالمتحدثالسريع..15

.الشخصياتفيالنصالمسموعتمييزأدوار.16

17. 
ربطاألفكارالمسموعةبمالدىالمستمعمنأفكاروخبرات

سابقة.




.القدرةعلىتلخيصمايسمع.18

.الربطبينالكلماتالمسموعةمعمايناسبهامنالجمل.19

20.
تحديدالجملوالتعبيراتالتيتشيرإلىسلوكمعينفيالنص

المسموع.


.توظيفالمادةالمسموعةفيالخبراتالالحقة.21

يربطاألصواتبالصور..22
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التعديل غيرمناسبة مناسبة مناسبةجداً المهاراتم.

يستخلصالمعنىمننغمةالصوت..23

ينطقالحروفوالكلماتوالجملنطقًاصحيحًا..24

فيالجملالمنطوقةبكلماتمالئمة.يستكملالفراغات.25

يكونجملةمفيدةمنمجموعةمنالكلماتالمعطاة..26

يتتبعمايستمعإليهمعالمكتوبفيالكتابالمدرسي..27

يذكركلماتعلىنفسوزنالكلمةالمنطوقة..28

يطبقأصولوقواعداألدبفيالتحدثواالستماع..29

يتعرفعلىالتناقضاتفيالموضوعالمسموع..30

القدرةعلىإدراكالعالقاتبيناألفكارالمسموعة..31

التمييزبينالكلماتالمسموعةومعانيها..32
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 النهائية ستبيان مهارات االستماع في صورتها( : 2ملحق )

زةـــــــــــــــــــــــالجامعةاإلسالميةبغ
اــــــــــــــــــــــــــــــــيالعلتعمادةالدراسا

ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالتربيـــكلي
قالتدريسائقسمالمناهجوطر

استطالعآراءالسادةالمحكمينالموضوع/
االستماعحولاستبيانلمهارات

الدكتور/ .......................................................األستاذ حفظ.. هللا،،،ه
السالمعليكمورحمةهللاوبركاتهوبعد...

 بإعداد الباحث االستماعيقوم لمهارات فياستبيان الماجستير درجة لنيل دراسة ضمن وذلك
قالتدريسبعنوان:ائقسمالمناهجوطر

مهارفاعلية تنمية في المتعددة الوسائط على قائم الصفاالستماتبرنامج طالب لدى اع
األساسي السادس ذلك تطلب االستماع،وقد لمهارات استبيان تنميةإعداد في يسهم قد مما

بغزةاتمهار األساسي السادس الصف طالب لدى يتوجه؛االستماع أن الباحث يسعد لذا
والتقديرلحسنتعاونكمفيخدمةالبحثالعلمي،ونظرًاألنكمأصحابلسيادتكمبخالصالشكر

وإبداء،ويرجومنكماالطالععليهاالستبيانهذاالتخصصيتشرفبأنيعرضعلىسيادتكم
 وإبداء وتحكيمه، فيه الفاآالرأي واقتراحاتكم البناءة، علماًعرائكم المجال، هذا في مالة بأن

تبدونهسيكونللبحثالعلميفقط.

وتفضلوابقبولفائقاالحتراملكمحسنتعاونكماًشاكر
الباحث:حسنسلمانالمشهراوي
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مهاراتاالستماعالمقترحةلطالبالصفالسادساألساسيالنهائية:

التعديل غيرمناسبة مناسبة مناسبةجداً المهاراتم.

تحديدالفكرةالرئيسةللنصالمسموع. .1

استخالصاألفكارالجزئيةمنالنصالمسموع. .2

3. 
ربطاألفكارالمسموعةبمالدىالمستمعمنأفكار

وخبراتسابقة.


ترتيباألفكاروفقًالتتابعهاالمسموع. .4

األفكارالمسموعة.إدراكالعالقاتبين .5

تحديدمعانيالمفرداتمنخاللالسياقالمسموع. .6

التمييزبينالكلماتالمسموعةومعانيها. .7

التعرفإلىالتناقضاتفيالموضوعالمسموع. .8

التمييزبيناألفكارالصحيحةواألفكارغيرالصحيحة. .9

10. 
المتشابهةفيالتمييزالسمعيبينأصواتالكلمات

النطق.


استنتاجاألحكامالصحيحةمنالنصالمسموع. .11

التنبؤبماسيقال. .12

استخالصبعضالمعلوماتالمتضمنةفيالنص. .13

الربطبينالسببوالنتيجة. .14

تحديدماليسوثيقالصلةبالنصالمسموع. .15

للمادةالمسموعة.اإلجابةعناألسئلةالتفصيلية .16

تحديدشخصياتالنصالمسموع. .17
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التعديل غيرمناسبة مناسبة مناسبةجداً المهاراتم.

تمييزأدوارالشخصياتفيالنصالمسموع. .18

التقاطاألفكارمنالمتحدثالسريع. .19

الربطبينالكلماتالمسموعةمعمايناسبهامنالجمل. .20

21. 
تحديدالجملوالتعبيراتالتيتشيرإلىسلوكمعينفي

المسموع.النص


توظيفالمادةالمسموعةفيالخبراتالالحقة. .22

ربطاألصواتبالصور. .23

استخالصالمعنىمننغمةالصوت. .24

25. 
وصفبعضالمظاهرالتيوردذكرهافيالنص

المسموعبكلماتمالئمة


إكمالالفراغاتفيالجملالمنطوقةبكلماتمالئمة. .26

مفيدةمنمجموعةمنالكلماتالمعطاة.تكوينجملة .27

تتبعالمسموعمعالمكتوبفيالكتابالمدرسي. .28

ذكركلماتعلىنفسوزنالكلمةالمنطوقة. .29

تطبيقأصولأدباالستماعوقواعده. .30

استخالصالمعلوماتالمهمةممايسمع .31

القدرةعلىتلخيصمايسمع. .32
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 تحكيم بطاقة المالحظة:  (3) ملحق 

زةــــــــــــــــــــــــــــــالجامعةاإلسالميةبغ
اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالعلتعمادةالدراسا

ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالتربيــكلي
التدريسقائقسمالمناهجوطر



استطالعآراءالسادةالمحكمينالموضوع/
حولبطاقةمالحظةلقياسمهاراتاالستماع

الدكتور/ .......................................................األستاذ حفظي.. هللا،،،ه
السالمعليكمورحمةهللاوبركاتهوبعد...

 بإعداد الباحث يقوم لقياس مالحظة االستماعبطاقة درجةمهارات لنيل دراسة ضمن وذلك
قالتدريسبعنوان:ائالماجستيرفيقسمالمناهجوطر

مهارفاعلية تنمية في المتعددة الوسائط على قائم الصفاالستماتبرنامج طالب لدى اع
لمعرفةمدىإعدادبطاقةمالحظةلقياسمهاراتاالستماع،وقدتطلبذلكالسادساألساسي

الباحثأنيتوجهلسيادتكمبخالصالشكروالتقديرلحسنالطريقةالمقترحةفاعلية يسعد ،لذا
يعرض بأن يتشرف التخصص هذا أصحاب ألنكم ونظرًا العلمي، البحث خدمة في تعاونكم

 سيادتكم عليهالبطاقةعلى االطالع منكم ويرجو ، فيها الرأي اوتحكيمهاوإبداء وإبداء رائكمآ،
بأنماتبدونهسيكونللبحثالعلميفقط.احاتكمالفعالةفيهذاالمجال،علماًالبناءة،واقتر

وتفضلوابقبولفائقاالحتراملكمحسنتعاونكماًشاكر
 الباحث:حسنسلمانالمشهراوي





154 
 

بطاقةمالحظةلقياسمهاراتاالستماعلطالبالصفالسادساألساسي

المهاراتم.
ممتاز

(4) 
جيد

(3) 
متوسط

(2) 
ضعيف

(1)

تحديدالفكرةالرئيسةللنصالمسموع.  1.

.2  
ربطاألفكارالمسموعةبمالدىالمستمعمنأفكار

وخبراتسابقة.

إدراكالعالقاتبيناألفكارالمسموعة.  3.

تحديدمعانيالمفرداتمنخاللالسياقالمسموع.  4.

التمييزبينالكلماتالمسموعةومعانيها.  5.

التعرفإلىالتناقضاتفيالموضوعالمسموع.  6.

.7  
التمييزبيناألفكارالصحيحةواألفكارغير

الصحيحة.

.8  
التمييزالسمعيبينأصواتالكلماتالمتشابهةفي

النطق.

استنتاجاألحكامالصحيحةمنالنصالمسموع.  9.

التنبؤبماسيقال.  10.

المتضمنةفيالنص.استخالصبعضالمعلومات  11.

الربطبينالسببوالنتيجة.  12.

تحديدماليسوثيقالصلةبالنصالمسموع.  13.

اإلجابةعناألسئلةالتفصيليةللمادةالمسموعة.  14.

.تمييزأدوارالشخصياتفيالنصالمسموع  15.
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المهاراتم.
ممتاز

(4) 
جيد

(3) 
متوسط

(2) 
ضعيف

(1)

التقاطاألفكارمنالمتحدثالسريع.  16.

.17  
المسموعةمعمايناسبهامنالربطبينالكلمات

.الجمل

.18  
تحديدالجملوالتعبيراتالتيتشيرإلىسلوكمعين

فيالنصالمسموع.

استخالصالمعنىمننغمةالصوت.  19.

.20  
وصفبعضالمظاهرالتيوردذكرهافيالنص

المسموعبكلماتمالئمة

مالئمة.إكمالالفراغاتفيالجملالمنطوقةبكلمات  21.

تكوينجملةمفيدةمنمجموعةمنالكلماتالمعطاة.  22.

ذكركلماتعلىنفسوزنالكلمةالمنطوقة.  23.

استخالصالمعلوماتالمهمةممايسمع  24.
 

مقترحاتعامة:
............................................................................................

............................................................................................
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 تحكيم دليل المعلم( : 4) ملحق

زةــــــــــــــــــــــالجامعةاإلسالميةبغ
اـــــــــــــــــــــــــــــــيالعلتعمادةالدراسا

ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالتربيــكلي
قالتدريسائقسمالمناهجوطر



تحكيمدليلالمعلملبرنامجقائمعلىالوسائطالمتعددةالموضوع/
لتنميةمهاراتاالستماع

هللا،،،هحفظي.........................................................األستاذالدكتور/
السالمعليكمورحمةهللاوبركاتهوبعد...

قالتدريسائقسمالمناهجوطر-التربيةلنيلدرجةالماجستيرفيبدراسةتجريبيةيقومالباحث
بعنوان:

اعلدىطالبالصفالسادسبرنامجقائمعلىالوسائطالمتعددةفيتنميةمهارةاالستمفاعلية
تطلبذلكإعداددليلللمعلميساعدفيتطبيقالبرنامجالقائمعلىالوسائطالمتعددة؛األساسي

هذا أصحاب ألنكم ونظرًا األساسي، السادس الصف طالب لدى االستماع مهارات لتنمية
التخصص،يسعدالباحثأنيتوجهلسيادتكمبخالصالشكروالتقديرلحسنتعاونكمفيخدمة

العلمي البحث منكم ويرجو الدليل، سيادتكم على يعرض بأن ويتشرف كما عليهاالطالع،
وتحكيمه،وإبداءآرائكمالبناءة،واقتراحاتكمالفاعلةفيهذاالمجال.

وتفضلوابقبولفائقاالحترامسنتعاونكملكمحاًشاكر
الباحث:حسنسلمانالمشهراوي
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دليلالمعلملتطبيقدراسةبعنوان:

امجقائمعلىالوسائطالمتعددةفيتنميةمهاراتاالستماعفاعليةبرن
:لدىطالبالصفالسادساألساسي

 .درسالقدس 
 .درسجذور 
 .درسسجادتناالصغيرة 
 .درسعكاوالبحر 
 .درسالشيخوالبحر 

خطواتالسيرفيدرساالستماع

 مقدمة:
مهارات تطبيق في السير لخطوات اإلرشادي الدليل هذا لك أقدم .. المعلم عزيزي

االستماعفياللغةالعربيةلطالبالصفالسادساألساسيمنخاللتوظيفبرنامجقائمعلى
الوسائطالمتعددة،ويتضمنالدليلالدروسالخمسالتالية:)القدس،جذور،سجادتناالصغيرة،

ر،الشيخوالبحر(،حيثيتمترتيبوتنظيمالمهاراتواألهدافواألفكاربشكلجيدعكاوالبح

ويتضمنهذاالدليلمقدمةمختصرةعنمهاراتاالستماعوعالقتهابالقراءة،وخطةالسيرفي
الدرسمنخاللبرنامجالوسائطالمتعددة،كمايشملاألهدافالسلوكيةلكلدرس،والجدول

كل لتدريس التقويمالزمني وأسئلة األهداف هذه لتحقيق المعينة واألدوات والوسائل درس،
 الخاصةبكلدرس.

 مقدمة مختصرة عن مهارات االستماع وعالقتها بالقراءة :

يعتبراالستماعأهممهارةمنمهاراتفنوناللغةاألربع)االستماع،التحدث،القراءة،الكتابة(،
لغويًارئيسًا،وه وأولمايتعرضلهالطفلفوروالدته،واليمكنفيأيحالمنويعتبرفنًا

الفن،فاليمكنللطفلأنيتحدثقبلأنيتعرض األحوالأنتسبقفنوناللغةاألخرىهذا
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لعمليةاالستماع،وكذلكاليمكنأنيقرأدونأنيتحدثويسمع،وأخيرًااليستطيعأنيكتب
ثمقراءةواليمكنأننغفلبأنكافةعملياتالتعلمتعتمددونتعرضهلعمليةاستماعثمتحدث

في أولوية االستماع تعطي التدريس وأساليب طرق وجميع أساسي، بشكل االستماع على
وكلما االستماع، فن على تعتمد جميعها ،... والمناقشة والمحاضرة اإللقاء فطريقة عملياتها،

قفيالتعلم،وأكثرتحصياًل،وهذاماأكدتعليهكانالمتعلميمتلكمهارةاالستماعكانأسب
كثيرمنالدراساتالسابقة.

األساسية األفكار تحصيل على صاحبه يساعد فيه التمييز على والقدرة االستماع في والدقة
العملية في واالستماع،وخاصة بينالقراءة وثيقة عالقة هناك وأخيرًا بعد. فيما تذكرها وعلى

اليمكنتدبروفهمماتتمقراءتهقراءةجهريةدوناالستماعالجيدلهذهالقراءة،التعليمية،حيث
ْ  قُرِئَ  ِإَوذَالقولهتعالى) نِصُتوا

َ
(،حيثيأمرناهللاعزوجلأننستمعلقارئٱلُۡقۡرَءاُن َٱۡسَتِمُعواْ ََلُۥ َوأ

تعلمالقراءةوالتمييزبينالقرآنحتىنفهمونتدبرماتتمتالوته،وكذلكاالستماعيساعدناعلى
الحروفوالكلماتالمتشابهة،والنطقالصحيحللحروف.

 خطة السير في تطبيق برنامج الوسائط المتعددة :
وهيتوضحالطريقةالتييجبعلىالمعلماتباعهافيتطبيقالدروسمنخاللبرنامج

الوسائطالمتعددةالذيبينيديه،وهيعلىالنحوالتالي:

خبراتهميبدأ -1 على يتعرف حتى وذلك انتباههم، تثير للدرس، صغيرة بمقدمة المعلم
السابقةعنموضوعالدرسالمرادتدريسه.

يتمعرضهعلىجهازبإشعاريقوم -2 ،مع LCDالطالببانهسوفيستخدمبرنامجًا
باب فتح مع للدرس، واالنتباه الجيد االستماع بأهمية الطالب جميع على التأكيد

 مناقشةواعادةعرضالفقراتعدةمرات.لل
يقومالمعلمبعرضالبرنامجثميطلبمنالطالببشرحماتماالستماعإليهوتوضيحه -3

 معشرحمعانيبعضالكلماتالتيتماالستماعإليهامعاستخدامالتقويمالمناسب.
ل -4 المباشرة األسئلة توجيه مع للدرس، الطالب انتباه مدى المعلم الطلبةيالحظ بعض

 لمعرفةمدىتركيزهم،وتشجيعاآلخرينعلىاالنتباه.
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 توجيهات عامة للمعلم :
يجبعلىالمعلمأثناءتطبيقهللبرنامجأنيراعيالنقاطالتالية:

التعرفعلىخبراتالطالبالسابقة.-1
التييجبتعريفالطالبالهدفمنالبرنامجالمستخدم،وكذلكأهدافالدرس،والمهارات-2

اكتسابهانهايةالدرس.

 الربطبينمعرفةالطالبالسابقةمعالمفاهيموالتراكيبالجديدةفيالدرس. -1
 مناقشةصوروفيديوالدرس،والتعبيرعنهابجملمفيدةومناسبة. -2
 االستماعللدرسبشكلكاملالستنتاجالفكرةالعامةللدرس. -3
 ،الستنتاجاألفكارالفرعيةللدرس.فقرةقرات،واالستماعلكلتقسيمالدرسإلىف -4
 قراءةالطالبللدرسقراءةجهريةسليمة. -5
 قراءةالدرسعلىهيئةفقراتموزعةعلىالطالب. -6
 قراءةتحليليةللدرس،وشرحالفقراتشرحًاوافيًا. -7
 فيالدرس.الواردةمناقشةالطالبفيبعضمهاراتاالستماع -8
9-  شكاًل الدرس لمهاراتمناقشة الطالب إتقان مدى على التعرف بهدف ومضمونًا

 االستماع.
الخطة الزمنية لتدريس موضوعات الدروس :

يتضمنالجدولالتاليالخطةالزمنيةلتدريسالدروسالمقررةضمنكتاباللغةالعربيةللصف
ليمالعاليللعامالسادساألساسيوالتيتتفقمعالخطةالزمنيةالتيوضعتهاوزارةالتربيةوالتع

م.2016-2017

عددالحصصعنوانالدرس
4القدس
4جذور

4سجادتناالصغيرة
4عكاوالبحر

4الشيخوالبحر
حصة20دروس5
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السادسالصف:القدس:اسمالدرساللغةالعربيةالمبحث:
األساسي

حصص4عددالحصص:

 :مهارات االستماع 

 تحديدالفكرةالرئيسةللنصالمسموع. .1
 ربطاألفكارالمسموعةبمالدىالمستمعمنأفكاروخبراتسابقة. .2
 تحديدمعانيالمفرداتمنخاللالسياقالمسموع. .3
 التعرفإلىالتناقضاتفيالموضوعالمسموع. .4
 التمييزبيناألفكارالصحيحةواألفكارغيرالصحيحة .5
 أصواتالكلماتالمتشابهةفيالنطقالتمييزالسمعيبين .6
 استنتاجاألحكامالصحيحةمنالنصالمسموع .7
التنبؤبماسيقال. .8
 تحديدشخصياتالنصالمسموع. .9

 تمييزأدوارالشخصياتفيالنصالمسموع .10
 تكوينجملةمفيدةمنمجموعةمنالكلماتالمعطاة .11

 الوسائل التعليمة:

الكتابالمدرسي-السبورة-LCDجهاز-برنامجوسائطمتعددةلعرضالدرس

 أساليبالتقويم األنشطةواإلجراءات األهدافالسلوكية

فلسطين- مدن بعض يعدد
فلسطين- عاصمة يذكر
يتنبأعنوانالدرس-

الدرس- إلى يستمع

المعروضبانتباه

بطرحسؤال:تمهيد:يقومالمعلم
عّددبعضالمدنالفلسطينية؟ -1
 ماعاصمةفلسطين؟ -2
 ماعنواندرسنااليوم؟ -3

يهيئالمعلمالتالميذلعرضبرنامجالوسائطالمتعددة،
. بانتباه للدرس االستماع منهم ويطلب
: التالية األسئلة ويطرح الدرس، بعرض يقوم ثم


صحة- مدى مالحظة

اإلجابات


انتباه- مدى مالحظة

الطالب
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يعبرعنفهمهلماسمعه-



 يميزبينالصوابوالخطأ-

اإلسم؟- اإلسماألولللقدس؟ولمنينسبهذا ما
؟- القدس فتح الذي الخليفة من
؟- الصليبيين من القدس خلص الذي القائد من
؟- القدس معالم أشهر ما
ماذايحيطبمدينةالقدس؟-
:(X ضعإشارة)/(او)-

*أجمعتكتبالتاريخعلىعروبةالقدس)(
*سميتكنيسةالمهدبأمالكنائس)(

قدس)(*الكنعانيونهمأولمنسكنال
*أعيدبناءالقدسثالثعشرةمرة)(

 تعدعكاعاصمةفلسطينوقلبهاالنابض)(*
 



لما- الفهم مدى مالحظة

تماالستماعله



صحة- مدى مالحظة

التمييز

جهرية- قراءة الفقرة يقرأ
سليمة






الفكرةالرئيسةللفقرةيحدد-
لمضمون- فهمه عن يعبر

الفقرة
المفردات- معاني يفسر

الجديدة
الكلمات- مضاد يذكر


الجديدة- المفردات يجمع


الكلمات- مفرد يحدد



المتشابهة- الجمل بين يفرق
يوضحالجمالفيالجمل-
جمل- في الكلمات يوظف

أربعةفقرات،ثميتميقومالمعلمبتقسيمالدرسإلى
االستماعالىالفقرةاألولىوتكرارهامرتين،ويطلب
منبعضالطالبقراءتهاقراءةجهريةسليمة،ثم

يناقشالتالميذبأهماألفكارالتيتضمنتهاالفقرةمن
خاللاإلجابةعناألسئلةالتالية:

ماالفكرةالرئيسةالتيتتحدثعنهاالفقرة؟-
ناإبراهيمعليهالسالململكالقدسماذادفعسيد-

أثناءمرورهمنها؟ولماذا؟
مامرادفالكلماتالتالية:-
مرور–جزية–متاع–أرجاء–صميم
مامضادالكلماتالتالية:-

األصليين–ملك–ضهور–قديمة
ماجمعالكلماتالتالية:-

ملك–سنة–جزيرة–بطن–جزء–مدينة
دالكلماتالتالية:مامفر-

مواشي–أرجاء–ديانات–آثار–كتب
)جمعتكتبالتاريخ()أجمعتكتبالتاريخ(-

وضحالفرقفيالمعنىبينالعبارتين.
وضحالجمالفيالعبارةالتالية)منأقدمالمدن-

التيعرفهاالتاريخ(
ضعالتراكيبالتاليةفيجملمنتعبيرك:-

صحة- مدى مالحظة
القراءة





صحة- مدى متابعة

اإلجابة

متابعةمدىصحةتفسير-

معانيالمفردات
صحة- مدى متابعة

اإلجابة


صحة- مدى متابعة

اإلجابة
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............*عزيزعلي:... مفيدة
*أجمعتعلى:..............

 *ترعرعفي:..............


متابعةمدىصحةالجمل-
 




علىأهميةالقدسيتعرف-






المؤسفة- األحداث يفسر

التيتعرضتلهاالقدس
بالعهدة- المقصود يشرح

العمرية
يشرحفهمهلمضمونالنص-

المسموع
التراكيب- معاني يفسر

الجديدة
يذكرمضادالكلمات-

يجمعالمفرداتالجديدة-

يذكرمفردالتراكيبالجديدة-

- األسئلة عن اجابةيجيب

 صحيحة

يقومالمعلمبعرضالفقرةالثانية،ثميطلبمن
الطالبقراءتهاقراءةجهريةسليمة،ويبينالمعلم
للطالبأهميةالقدسمنخاللالمناقشةوعرض
صوروفيديومتنوعلمدينةالقدسويذكرأنمن

أهميتها:
أنهاأرضاإلسراءوالمعراج.-1
اريخّيةفيها.وجوداألماكنالّدينّيةوالت-2
أهمّيتهاالّسياحّية.-3

ثّميدونذلكعلىالّسبورة.
يطرحالمعلماألسئلةالتالية:-

تعرضتالقدسألحداثمؤسفةوذاقأبناؤهاالعذاب
.بمتفسرذلك؟

ماالمقصودبالعهدةالعمرية؟ولمنمنحت؟-

القائدالذيخلصالقدسمنالصليبيين؟ومامن-

متىكانذلك؟جنسيته؟و
مامرادفالكلماتالتالية:-
براثن-نهضة–فريدة

مامضادالكلماتالتالية:-
األمان-أعطى–العذاب–شجية–جمعت

ماجمعالكلماتالتالية:-
بطل-القائد–الوثيقة–الخليفة

مامفردالكلماتالتالية:-
البلدان-المؤمنين–شهداء–أجيال

ماذاتدلالتعبيراتالتالية:على-
*جمعتمناآلثارالقديمةالكثير.

*ذاقأبناؤهاالعذابأشكااًلوألوانًا.
يرقدفيترابهامنعظامالشهداء.الضميرفي-

 كلمة)ترابها(يعودعلى..........




انتباه- مدى متابعة

الطالب





متابعةمدىصحةتفسير-

األحداثالمؤسفة
شرح- صحة مدى متابعة

العهدةالعمرية
شرح- صحة مدى متابعة

المضمونالمسموع
متابعةمدىصحةتفسير-

معانيالكلمات
صحة- مدى متابعة

اإلجابة







صحة- مدى متابعة

اإلجابة
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يذكرأشهرمعالمالقدس-

كنيسة- تسمية سبب يعلل

القيامةبأمالكنائس
- اسم الذييذكر الخليفة

بنيتفيعهدهقبةالصخرة
اإلضاءة- وسائل أنواع يعدد

فيكنيسةالقيامة
يميزبينالكلماتالمتشابهة-

في والمختلفة ولفظًا كتابًة
المعنى





يربطبينالجملومايسبقها-



يلخصالفقرة-


يقومالمعلمبعرضالفقرةالثالثة،ويكررعملية

االستماعإليهاثميطرحاألسئلةالتاليةمعاألخذبعين
أهميةالمناقشة:االعتبار

ماأشهرمعالمالقدس؟-

لماذاأطلقالمسيحيونعلى"كنيسةالقيامة"أم-

الكنائس؟
منالخليفةالذيبنيتفيعهدهقبةالصخرة؟-


كنيسةالقيامةبأنواعمختلفةمنوسائلزينت-

اإلضاءة.عددها.
فّرقفيالمعنىبينالكلماتالتيتحتهاخطوط-

فيالعباراتاآلتية:
 صالحالديناأليوبيأسرالقدس.فك -1
 أحمدعقدةالحبل.فك -2
اإلنسانالسفليمتحرك،بينماالعلويفك -3

ثابت.
يتيحالمعلمللطالباالستماعإلىاآلية

الكريمة)سبحانالذيأسرىبعبدليالمن
المسجدالحرامإلىالمسجداألقصىالذي

باركناحولهلنريهمنآياتناإنههوالسميع
البصير(ثميطرحالسؤالالتالي:ماعالقة

 "لنريهمنآياتنا"بماسبقها.
يطلبالمعلممنالطالبتلخيصالفقرة-
.




ذكر- صحة مدى متابعة

القدسمعالم
صحة- مدى متابعة

اإلجابة
ذكر- صحة مدى متابعة

اسمالخليفة
صحة- مدى متابعة

اإلجابة
صحة- مدى متابعة

الكلمات بين التمييز
ولفظًا كتابًة المتشابهة

والمختلفةفيالمعنى



الربط- صحة مدى متابعة

بينالجملومايسبقها


صحة- مدى متابعة

التلخيص


الفقرةشرحًاوافياًيشرح-



اجابة- األسئلة عن يجيب

صحيحة

الرابعةواألخيرة،بنفسيقومالمعلمبعرضالفقرة
الخطواتالتيتمذكرهاسابقًا،ويطلبمنالتالميذ
شرحالفقرةحسبفهمهممنخاللاستماعهملها.

يقومبطرحاألسئلةالتالية:
ماذايحيطبمدينةالقدس؟-
أذكرأبوابالقدسالسبعة.-
كميبلغمحيطسورالقدس؟وكميبلغارتفاعه؟-


الطالب- قراءة مالحظة

وتصحيحأخطائهم

صحة- مدى متابعة

اإلجابة
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الكلمات- معاني يحدد

المتشابهة






القيم- بعض يكتسب

واإلتجاهاتاإليجابية
جمل- في التراكيب يوظف

مختلفة

بكلمات- الفراغات يكمل

مناسبة


يعبرعنرأيه-

يستدعيدليلمنالدرس-

تحتهخط:هاتمعنىما-
الشرفمنحاراتالقدسالمشهورة.حارة*

فيأفريقيا.الحار ة*السودانمنالمناطق
األطلسي.المحيط*تطلدولةالمغربعلى

السورميلينونصفالميل.محيط*ويبلغ


عرضختاميللدرس،ثممناقشةالطالبمنخالل
األسئلةالتالية:

،ماواجبنانحوها؟القدسمدينةفلسطينيةمقدسة-
)همبطنمنبطونالعرب(.استخدم)بطن(بمعنى-

مغايرفيجملةمنعندك.
هاتمنالدرس:-

*كلمةبمعنى)عاشوا(.............
*جمعمذكرسالمًا.............

*كلمةبهاهمزةمتوسطةعلىنبرة.........

ليوم؟لماذاحسبرأيكلميتمتحريرالقدسحتىا-
:هاتمنالدرسمايدلاالنكسارالقدستأبى-

علىذلك.


تحدد- صحة مدى متابعة

معانيالكلماتالمتشابهة





القيم- بعض تعزيز

واإلتجاهاتاإليجابية
توظيف- صحة متابعة

التراكيبفيجملمفيدة

متابعةمدىصحةإكمال-

الفراغاتبكلماتمناسبة

تعزيزاإلجابات-

صحة- مدى متابعة

استدعاءالدليلمنالدرس

السادساألساسيالصف:جذور:اسمالدرساللغةالعربيةالمبحث:
حصص4عددالحصص:

:مهاراتاالستماع

 المسموعاستخالصاألفكارالجزئيةمنالنص .1
 ربطاألفكارالمسموعةبمالدىالمستمعمنأفكاروخبراتسابقة .2
تحديدمعانيالمفرداتمنخاللالسياقالمسموع. .3
التمييزبينالكلماتالمسموعةومعانيها. .4
 التعرفإلىالتناقضاتفيالموضوعالمسموع. .5
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 استنتاجاألحكامالصحيحةمنالنصالمسموع .6
 المتضمنةفيالنصاستخالصبعضالمعلومات .7
 اإلجابةعناألسئلةالتفصيليةللمادةالمسموعة .8
 تحديدشخصياتالنصالمسموع .9

 تحديدالجملوالتعبيراتالتيتشيرإلىسلوكمعينفيالنصالمسموع .10
وصفبعضالمظاهرالتيوردذكرهافيالنصالمسموعبكلماتمالئمة .11
ئمة.إكمالالفراغاتفيالجملالمنطوقةبكلماتمال .12
 تكوينجملةمفيدةمنمجموعةمنالكلماتالمعطاة. .13

الوسائلالتعليمة:

الكتابالمدرسي-السبورة-LCDجهاز-برنامجوسائطمتعددةلعرضالدرس

 التقويمأساليب األنشطةواإلجراءات األهدافالسلوكية


يبّينجانبًامنسيرةالشاعر-

 هارونهاشمرشيد

التالميذلعرضبرنامجالوسائطتمهيد:يهيئالمعلم
المتعددة.

مناقشةالطالبفيحياةالشاعرهارونهاشم
 رشيد.




 متابعةمدىصحةاإلجابة-


يستمعللقصيدةمنخالل-

العرض



يجيبعناألسئلة-




يعبرعنمضمونفهمه-
للدرس





العرض:يقومالمعلمبعرضالدرسأمامالطالب
بطريقةاالستماعفقط،ثمLCDمنخاللجهاز

ويطلبمنالتالميذ،يعيدالعرضمرةأخرى
التكراروراءالناطق.

يطرحالمعلماألسئلةالتالية:
منقائلاألبياتالتياستمعتملها؟-
ماالفكرةالعامةلألبيات؟-
يفتخرالشاعرفيبدايةقصديتهبانتمائهللقدس.-

بمتعللذلك.
شاعرعنافتخارهبانتمائهللقدس؟كيفعبرال-
"وفيهاقدنماغرسي"ماذايقصدالشاعربالعبارة-

التياستمعتلها؟
"عريقالمجدواألنساب"ماالمجدواألنسابالتي-

يتحدثعنهاالشاعر؟


متابعةمدىاستماعالطالب-

للقصيدة



متابعةمدىصحةاإلجابة-



متابعةمدىصحةاإلجابة-





متابعةمدىصحةتعبيرهعن-
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يستدلمنالفقرةمايدلعلى-

عدمتخليالشاعرعنالقدس



يعبرعنفهمهلمضمون-
الدرس


يجيبعناألسئلة-


يذكرأسماءآخرينممن-

احتلوااقدس


يفسراستطاعةالقدسرد-
المحتلين

يذكراأليامالتييتحدث-
التاريخفيهاعنمدينةالقدس

يستدلمنالدرسعلىما-
يدلبأنالقدسعندالشاعر

أجملالمدنفيالعالم
راكيبالجديدةيفسرمعانيالت-

يذكرمضادالكلمات-


يجمعالمفرداتالجديدة-


يذكرمفردالتراكيبالجديدة-


يذكرنوعاألساليبالجمالية-
فيالدرس





يحدداإلجابةالصحيحةمن-

الشاعرمعالقدسولنيتخلىعنهافيجميع-
األحوال.منأينتفهمذلك؟


بؤسعلىالقدس؟وعلىمنلماذاحط ترايةال-

تقعالمسؤوليةفيذلك؟
لمنوهبالشاعردمه؟وعلىأيشيءيدل-

ذلك؟
بَميفديالشاعرالقدس؟-
والمندسونعلىمدينةالقدساالحتاللكيفأثر-


ردتالقدسالكثيرمنالمحتلينأمثالالرومان-

والفرس.اذكراسماثنينآخرينمنالذيناحتلوا
القدس.

كيفاستطاعتالقدسردالمحتلينوالمندسين؟-
ماهياأليامالتييتحدثالتاريخفيهاعنمدينة-

القدس؟
القدسعندالشاعرأجملالمدنفيالعالم.من-

أينتفهمذلكفياألبياتالتياستمعتلها؟
مامرادف:أجل،نما،عريق،متدفق،مندس-

حطت–،أزهى
مضاد:رافع،البؤس،متدفق،يجري،ما-

أرضى،حطت
ماجمع:المجد،رأس،راية،نفس،مال،-

قول،خاطر،حدس
مامفرد:أنساب-

مانوعاألساليبالتالية:-

*أجلإنيمنالقدس.........
*أنامنهاوإنحطترايةالبؤس......

*الأرضىلهاذاًل..........
غرسي.................*قدنما

*هلأزهىمنالقدس..............
"كمفيخاطرالتاريخ")كم(فيالعبارةالسابقة-

فهمهلمضمونالدرس


متابعةمدىصحةاإلجابة-


متابعةمدىصحةذكرأسماء-
آخرينممناحتلواالقدس


صحةتفسيرمتابعةمدى-

استطاعةالقدسردالمحتلين
متابعةمدىصحةذكراأليام-

التييتحدثفيهاعنالقدس
متابعةمدىصحةاإلجابة-




متابعةمدىصحةتفسير-
المعانيالجديدة

متابعةمدىصحةاإلجابة-








متابعةمدىصحةاإلجابة-




متابعةمدىصحةذكر-
الدرساألساليبالجماليةفي
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بينعدةإجابات


 

الكثرة(–التقليل–تفيد)االستفهام
وضحالجمالفيالعباراتالتالية:-

*فيهاقدنماغرسي........
*مشدودإلىالشمس..........

.......*حطتعليهارايةالبؤس
 *أمشيرافعالرأس


متابعةمدىصحةتحدداإلجابة-

الصحيحة
متابعةمدىصحةتوضيح-

الجمالفيالعبارات


 

يكررقراءةمااستمعإليه-
 يحفظالقصيدةغيباً-

عرضالقصيدةبشكلإنشاديمنخاللبرنامج
الوسائطالمتعددة،ويطلبالمعلممنالطالب

تكليفالتكراروتقليدالمسموعفياإللقاءثميتم
 الطالببحفظاألبياتالّشعرّيةغيباً


متابعةمدىصحةالقراءة-

 

عاألبياتغيباً- ُيسمِّ



يستدعيمناألبياتمايدل-
القدسعلىقوة


يذكرسببتفضيلالشاعر-
مدينةالقدسعنغيرها

يوظفالتراكيبفيمعاني-
جديدة

ُيكِملالفراغاتبكلمات-
مناسبة



يتمالتسميعلبعضالطالبمنخاللاإللقاء
الجهريلألبياتويتمطرحاألسئلةالختاميةالتالية

:
فياألبياتالتياستمعنالهامايدلعلىقوة-

س.بينذلك.القد


لماذافضلالشاعرالقدسعنغيرهامنالمدن-
؟

استخدم)ردت(بمعنىآخرفيجملةمنعندك-
.

منحقوقاإلنسانالواردةفياألبياتحقهفي-
..................

تسميعالقصيدةغيباً-



متابعةمدىصحةاستدعاءمن-
اتمايدلعلىقوةالقدساآلي
مدىصحةاإلجابةمتابعة-


متابعةمدىصحةتوظيف-

التراكيبفيمعانيجديدة
متابعةمدىصحةإكمال-

الفراغاتبكلماتمناسبة

السادساألساسيالصف:سجادتناالصغيرةاسمالدرس:اللغةالعربيةالمبحث:
حصص4عددالحصص:

 : مهارات االستماع

 المسموع.للنصالرئيسةالفكرةتحديد .1
المسموعلتتابعهاوفقاًاألفكارترتيب .2
المسموعة.األفكاربينالعالقاتإدراك .3
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المسموع.الموضوعفيالتناقضاتإلىالتعرف .4
والنتيجة.السبببينالربط .5
المسموع.النصشخصياتتحديد .6
.السريعالمتحدثمناألفكارالتقاط .7
.الالحقةالخبراتفيالمسموعةالمادةتوظيف .8
المدرسي.الكتابفيالمكتوبمعالمسموعتتبع .9

 وقواعده.االستماعأدبأصولتطبيق .10
 الوسائل التعليمة:

الكتابالمدرسي-السبورة-LCDجهاز-برنامجوسائطمتعددةلعرضالدرس

 التقويمأساليب األنشطةواإلجراءات األهدافالسلوكية




لىالدرسالمعروضإيستمع-
بانتباه

يقرأالدرسقراءةجهرية-
سليمة

يفسرمعانيالمفردات-
الجديدةوتوظيفهافيجمل

مفيدة
يستخرجعناصروأحداث-

القصة


يوضحبعضالقضايا-
اللغويةوالنحويةواإلمالئية

 المهمة

برنامجتمهيد: لعرض التالميذ المعلم يهيئ
المتعددة الوسائط للدرس، االستماع منهم ويطلب

 .بانتباه
.ثميقومبعرضالدرس

)قراءة للدرس الجهرية القراءة الطالب من يطلب
المجيدين. الطالب من المحاكاة قراءة ثم القدوة(

مثل الجديدة المفردات وتفسير التفسيرية، القراءة
)افريز،انصرام،دأب(وتوظيفهافيجملمفيدة


الرئيس - والحدث القصة، عناصر استخراج

 فيها.
 

بع - والنحويةتوضيح اللغوية القضايا ض
 واإلمالئيةالمهمةالواردة.

 






مالحظةمدى-
استماعالطالب


متابعةمدىصحة-

اإلجابة


متابعةمدىصحة-
استخراجعناصر

وأحداثالقصة
متابعةمدىصحة-

اإلجابة

يستمعللفقراتاستماعًاجيداً-
قراءةالفقرةقراءةجهرية-

سليمة


ثميتم،يقومالمعلمبتقسيمالدرسإلىثالثفقرات
مع مرتين وتكرارها األولى الفقرة الى االستماع
بعض من ويطلب المدرسي، بالكتاب التتبع

 ثم سليمة، جهرية قراءة قراءتها يناقشالطالب

متابعةمدىاستماع-
الطالبللدرس

متابعةمدىصحة-
القراءةالجهرية
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يذكرالفكرةالرئيسةللفقرة-


يعبرعنفهمهلمضمون-
الدرس

يعبرعنرأيهمنخالل-
فهمهللدرس


يستدلعنالمضمونمن-

الدرس



يفسرسبببكاءاألمدون-
باقيأفراداألسرة

يفسرعدمبكاءاألب-


يستدلعنالمضمونمن-
الدرس


يجيبعناألسئلة-

يفسرمعانيالتراكيب-
الجديدة

يذكرمضادالكلمات-
يجمعالمفرداتالجديدة-

يذكرمفردالتراكيبالجديدة-
يوضحالعالقةبينالجمل-

 

 التي األفكار بأهم الفقرةالتالميذ منتضمنتها
خاللاإلجابةعناألسئلةالتالية:


؟- الفقرة عنها تتحدث التي الرئيسة الفكرة ما
أسف- كان ولماذا األسرة؟ أفراد أسف سبب ما

الوالدأكبر؟
أينوضعتاألمالسجادة؟ولماذا؟-
لها- يسمح ال السجادة وضع أن تقسم األم

.هلكانتاألمةصادقةفيماتقول؟دللباالنزالق
علىرأيكحسباستماعكللدرس.

أين- من السجادة. اختفاء األسرة الحظت متى
مااستمعتإليه.تفهمذلكحسب

بيتاألسرةيقععلىشارعرئيسيهام.منأين-
تفهمذلك.

يعني- ماذا األسرة. أفراد باقي دون األم بكت
ذلك؟

األبلميبِك.بَمتفسرذلك؟-

لميشعراألبناءبالمسؤوليةفيذلكالوقت.من-

أينتفهمذلك.

متىكانتاألسرةتفتقدالسجادة؟-
دف:الشك،مبعث،الشرفةمامرا-

مامضاد:خاصة،فقدت،اختفاء،كثيرة-
ماجمع:قطعة،مناسبة،بيت-
مامفرد:خطوات،أوالد،أقدام-
عنها- نبحث فهولنا .. اختفاءها أمي الحظت

 ماعالقةالجملةاألولىبالثانية؟


متابعةمدىصحة-

ذكرالفكرةالرئيسة
للفقرة


متابعةمدىصحة-
اإلجابة





متابعةمدىصحة-
اإلجابة




متابعةمدىصحة-
تفسربكاءاألم

متابعةمدىصحة-
تفسيرعدمبكاءاألب

متابعةمدىصحة-
االستداللعن

المضمونمنالدرس




متابعةمدىصحة-
 اإلجابة





يعبرعنفهمهلمضمون-

من يطلب ثم الثانية، الفقرة بعرض المعلم يقوم
 جهرية قراءة قراءتها بطرحالطالب ويقوم سليمة،

األسئلةالتالية:
 الذيحدثولمتتوقعهاألسرة؟الشيءما -





متابعةمدىصحة-



170 
 

الفقرةالمسموعة


يفسرمعانيالتراكيب-
الجديدة

يذكرمضادالكلمات-
يجمعالمفرداتالجديدة-

يذكرمفردالتراكيبالجديدة-


يلخصالفقرةفيأسطر-
موجزة
 

 متى؟وأينوجدتاألمةالسجادة؟ -
 ماهوشعوراألمعندرؤيتهاالسجادة؟ -
مامرادف:شكت،تهز،مكومة-

مامضاد:قبل،ننسى،عري،أمام-
ماجمع:جدار،باب،ورقة-
مامفرد:سنوات-
معًا،ي والثانية األولى الفقرة بعرض المعلم قوم

للفقرتين جيدًا االستماع الطالب من ويطلب
 .متعددةوتلخيصهمافيأسطر

اإلجابة


متابعةمدىصحة-
تفسيرالمعانيالجديدة


متابعةمدىصحة-

اإلجابة


متابعةمدىصحة-
 تلخيصالفقرة






ترددالرجلفييفسرسبب-
أخذالسجادة




يحللسببإعادةالرجل-
للسجادة

يصفشعورالرجلعند-
بسطهالسجادةللصالة

يتنبأمضمونالرسالة-


يستنتجاألثرالكبيرالذي-
أحدثهردالسجادةعلىالسارق

وصاحبالبيت
يدللمنالفقرةبأناألبلم-

يكنمصلياً
يفسرمعانيالتراكيب-

الجديدة
يذكرمضادالكلمات-

الثالثة)األخيرة(،ويكرر يقومالمعلمبعرضالفقرة
 ثم األعمليةاالستماعإليها التاليةمعيطرح سئلة

األ بعين هذهاالعتبارخذ وربط المناقشة أهمية
:الفقرةبالفقرتينالسابقتين

ترددالرجلفيأخذالسجادة.بَمتفسرلك؟-



لماذاأعادالرجلالسجادةألصحابها؟-

للصالة؟- السجادة بسط عند الرجل شعر بماذا

يدلذلك؟شيءوعلىأي
ماذاتتوقعأنيكونمضمونالرسالة؟-

على- السجادة رد أحدثه الذي الكبير األثر ما

السارقوصاحبالبيت؟

األبلميكنمصليًامنقبل.منأينتفهمذلك-

حسباالستماعللفقرات؟
مامرادف:مقرونة،شرع،راجيًا،زاوية-

مامضاد:وقف،فرحتنا-






متابعةمدىصحة-
تفسيرسببترددالرجل

فيأخذالسجادة
متابعةمدىصحة-

يلالتحل
متابعةمدىصحة-

الوصف
متابعةمدىصحة-

التنبؤ
متابعةمدىصحة-

االستنتاج


متابعةمدىصحة-
اإلجابة





متابعةمدىصحة-
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يجمعالمفرداتالجديدة-
يذكرمفردالتراكيبالجديدة-

يوضحالجمالفيالجمل-



يوضحالفرقبينالجمل-


يحاِكالجملبجملمشابهة-


ماجمع:جو،مصباح،رسالة،صالة-
ذنوبمامفرد:فروض،-
- أبي تهز أي–)اندفعت أبي( تنادي ذهبت

التعبيرينأجمل؟ولماذا؟
 
- هللا راجيًا مختارًا هللا(–)أعادها راجيًا أعادها

وّضحالفرقبينالتعبيرين
حاكالنمطالتالي:لّماهّمبأداءصالتهاألولى-
اختارالسجادةلركوعه.–
:الدرسفيلهااستماعكحسباألفكاررتب-

.األسرةفيالسجادةعودةأثر)(
السجادةاختفاءسر)(
.البابأماممكومةالسجادةترىاألم)(
.الولدأسفمبعث)(
.السجادةاختفاءأثر)(

اإلجابة
متابعةمدىصحة-

توضيحالجمالفي
الجمل

متابعةمدىصحة-
توضيحالفرق

متابعةمدىصحة-
المحاكاة



السادساألساسيالصف:عكاوالبحراسمالدرس:اللغةالعربيةالمبحث:
حصص4عددالحصص:

 :مهارات االستماع

المسموعللنصالرئيسةالفكرةتحديد .1
المسموعةاألفكاربينالعالقاتإدراك .2
المسموعالموضوعفيالتناقضاتإلىالتعرف .3
النصفيالمتضمنةالمعلوماتبعضاستخالص .4
المسموعالنصفيمعينسلوكإلىتشيرالتيوالتعبيراتالجملتحديد .5
بالصوراألصواتربط .6
مالئمةبكلماتالمسموعالنصفيذكرهاوردالتيالمظاهربعضوصف .7
.مالئمةبكلماتالمنطوقةالجملفيالفراغاتإكمال .8
.المعطاةالكلماتمنمجموعةمنمفيدةجملةتكوين .9
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المنطوقةالكلمةوزننفسعلىكلماتذكر .10
 يسمعمماالمهمةالمعلوماتاستخالص .11

الوسائلالتعليمة:

الكتابالمدرسي-السبورة-LCDجهاز-برنامجوسائطمتعددةلعرضالدرس

 التقويمأساليب األنشطةواإلجراءات األهدافالسلوكية




يعددبعضمدنفلسطين-
يبينالمدنالتيتقععلى-

ساحلالبحر
أهمالمعالمفييذكر-

 مدينةعكا

تمهيد:أنيقومالمعلمبطرحالسؤالالتاليعلىالتالميذ
.

دبعضمدنفلسطين؟عدّ-

منهذهالمدنيقععلىساحلالبحر؟أيّ-

 ماأهمالمعالمفيمدينةعكا؟-




متابعةمدىصحة-
اإلجابة




متابعةمدىصحةذكر-
 أهممعالممدينةعكا

يستمعللقصيدةمنخالل-
 العرض

يبّينجانبًامنسيرة-
الشاعرراشدحسين

يقرأالقصيدةقراءةجهرية-
 سليمة


يستنتجالطالبالفكرة-
العاّمةفيالقصيدة

يذكرسبباختيار-
الشاعرلمدينةعكا

يحددالهديةالتيقدمها-
الشاعرلعكا

يشرحسبباختيار-
همالشاعرالرعاةدونغير

يشرحسبباختيار-
الشاعررقصةالريحان

يصفسنابلالقمحفي-

يقومالمعلمبعرضالقصيدةأمامالتالميذمنخالل
 عنطريقبرنامجالوسائطالمتعددةعرضها

مناقشةالطالبفيحياةالشاعرراشدحسين.و


يطلبالمعلممنالطالبقراءةالقصيدةقراءةجهرية
سليمة

يقومالمعلمبطرحاألسئلةالتالية:
 ماالفكرةالعامةللقصيدة؟ -

 
ماالدافعالذيدفعالشاعرالختيار"عكا"دون -

 مدنفلسطين؟
 ةالتيقدمهاالشاعرلعكا؟ماالهدي -

 
لماذااختارالشاعرالرعاةدونغيرهمليتحدثعن -

 أحالمهم؟
 
لماذااختارالشاعررقصةالريحاندونغيرهامن -

 المزروعات

متابعةمدىانتباه-
الطالب

متابعةمدىصحة-
اإلجابة

متابعةمدىصحة-
القراءةالجهرية

 
متابعةمدىصحة-

؟استنتاجالفكرةالعامة
متابعةمدىصحة-

اإلجابة
متابعةمدىصحة-

اإلجابة
متابعةمدىصحة-

شرحاإلجابة


متابعةمدىصحة-
الشرح
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البيتالثانيوداللته
يعبرعنرأيه-


يعبرعنرأيه-




يجيبعناألسئلة-






يفسرمعانيالتراكيب-
الجديدة

يذكرمضادالكلمات-
يجمعالمفرداتالجديدة-

يذكرمفردالتراكيب-
الجديدة


التعبيراتيبينداللة-





يقارنبينالجمل-


يضعالتراكيبفيجمل-
مفيدة



يوضحالعالقةبينالجمل-


يستدلمنالفقراتمن-
خاللجملمعطاة

بَموصفالشاعرسنابلالقمحفيالبيتالثاني؟ -
 وعلىأيشيئيدلذلك؟

أحالمالشبابالعسجدية.مارأيكفيوصف -
 ببـ)العسجدية(؟أحالمالشبا

هلتعتقدأنالشاعرقدمكلماعندهلعكا؟ -
 وضحرأيك.

"ياحلوةالبسمات"بَمشبهالشاعرعكا؟ومارأيك -
 فيهذاالتشبيه؟

"البحرقّبلراحتيكوجاءيسألكالمشورة"بَمشبه -
 الشاعركاًلمنالبحروعكا؟

 ماالمشورةالتيجاءيسألهاالبحرلعكا؟ -
 حقعكاأنتكونعروسًاللبحر؟ولماذا؟هلتست -
مامرادف:الندية،مالءتها،البهية،راحتيك،-

رويدك،العسجدية،ُود
مامضاد:حلوة،يسألك،أتى،الرفق-
ماجمع:األرض،البحر،األميرة،هدية-
مامفرد:سنابل،أحالم،البسمات،الرعاة-

 التعبيراتالتاليةبينداللة-

*األرضالندية:تعبيريدلعلى....
*سنابلالقمحالخجولة:تعبيريدلعلى....
*البحرقّبلراحتيك:تعبيريدلعلى....

البحرقّبلوجنتيك(أيهماأنسب–)البحرقّبلراحتيك-
للمعنىولماذا؟

:ضعالتراكيبالتاليةفيجملمنعندك-
*ترضىبـ.......

*أتىلـ......
*رفقًابـ......

ليخطبودقلبكياأميرة–)فهواألميرأتى-
(ماعالقةالجملةالثانيةباألولى؟

هاتمنالنصالذياستمعتإليهمايتفقوالعبارات-
التالية:

*علىاإلنسانأنيقدملبلدهكلمايستطيع.

متابعةمدىصحة-
وصفسنابلالقمح

متابعةمدىتمكن-
الطالبمنالتعبير





متابعةمدىتمكن-
الطالبمناإلجابةعن

األسئلة




متابعةمدىصحة-
تفسيرالمعاني


متابعةمدىصحة-

اإلجابة


متابعةمدىصحة-
اإلجابة




متابعةمدىصحة-
المقارنة

متابعةمدىصحة-
الجمل




متابعةمدىصحة-
العالقةبينالجمل


متابعةمدىصحة-
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يجيبعناألسئلة-





يعيدصياغةالجمل-
بكلماتمناسبة

 يزنالكلماتالمعطاة-

بهالفتاةالجميلةفيبسماتها.*عكامدينةجميلةتش
ماهيالعاطفةالتيسيطرتعلىالشاعر؟وماهي-

األلفاظالدالةعلىذلك؟
ماواجبنانحوعكاوأخواتهامنالمدنالفلسطينية؟-
)يسألكالمشورة(استبدلماسبقبكلمةواحدةمن-

عندك....
زنالكلماتالتالية:-

 ...*يخطب........*قّبل........*أتى...

اإلجابة


متابعةمدىصحة-
اإلجابةعناألسئلة




متابعةمدىصحة-
صياغةالجمل

متابعةمدىصحةوزن-
الكلمات

 التسميعللطالب- تكليفالطالببحفظاألبياتالّشعرّيةغيبًا. األبياتالّشعرّيةغيباًيحفظ


السادساألساسيالصف:الشيخوالبحراسمالدرس:اللغةالعربيةالمبحث:
حصص4عددالحصص:

 : مهارات االستماع

المسموعةاألفكاربينالعالقاتإدراك .1
ومعانيهاالمسموعةالكلماتبينالتمييز .2
النطقفيالمتشابهةالكلماتأصواتبينالسمعيالتمييز .3
النصفيالمتضمنةالمعلوماتبعضاستخالص .4
المسموعالنصشخصياتتحديد .5
الجملمنيناسبهامامعالمسموعةالكلماتبينالربط .6
.الالحقةالخبراتفيالمسموعةالمادةتوظيف .7
.بالصوراألصواتربط .8
 .الصوتنغمةمنالمعنىاستخالص .9

المسموع.بالنصالصلةوثيقليسماتحديد .10
 يسمع.ماتلخيصعلىالقدرة .11
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الوسائلالتعليمة:

الكتابالمدرسي-السبورة-LCDجهاز-برنامجوسائطمتعددةلعرضالدرس

 التقويمأساليب األنشطةواإلجراءات األهدافالسلوكية

يذكربعضالحيوانات-
 التيتعيشفيالبحر

تمهيد:
التيالتمهيدللدرسبمقدمةمناسبةتتحدثعنبعضالحيوانات

يقومالمعلمبتهيئةالتالميذلعرضالقصةمنتعيشفيالبحر،و
ويطلبمنهماالستماعجيدًاحيث،خاللبرنامجالوسائطالمتعددة

 .المهمةسيتخللالعرضبعضاألسئلة

متابعةمدىصحةذكر-
اسماءبعضالحيواناتالتي

تعيشفيالبحر
 

لىالدرسإيستمع-
المعروض


جهريةقراءةيقرأالدرس

 سليمة

ثم،يقومالمعلمبعرضالدرسأمامالتالميذعرضًاشاماًلكلالفقرات
فقراتبحيثيعرضأمامالطالبكلثالثلىإيقومبتقسيمالدرس

ليها.إويقومبشرحومناقشةكلفقرةيتماالستماع،فقرةعلىحدى
ويطلبمن،يقافمؤقتللدرسأثناءعرضهإيقومالمعلمبعمل-

وذلكمنخاللالتوقف،كمالالقراءةمنحيثإالطالببعض
للطالبالقارئ،ويطلبمنالتالميذاالستماعجيداً،الكتابالمدرسي

مؤقتبإيقافثميقومبتشغيلالوسائطالمتعددةويعيدالكرةمرةأخرى
 كمالالطلبةالقراءة.إللبرنامجو

متابعةمدىانتباهالطالب-

متابعةمدىصحةالقراءة-

 الجهرية

عناصرالقّصةيحّدد
)الّشخصّيات،والّزمان،

والمكان،والحدثالّرئيس(

يصفإحساسالشيخعند-

نهشالقرشللحمالسمكة
يستدلمنالفقراتمن-

خاللجملمعطاة
يجيبعناألسئلة-



يفسراعتبارالشيخفقد-

األملإثماً
كيبيفسرمعانيالترا-

مناقشةالطالبعناصرالقّصة)الّشخصّيات،والّزمان،والمكان،
 تدوينهاعلىالّسبورة.والحدثالّرئيس(ثّم

يبدأالمعلمبعرضالفقرةاألولى،ثميطرحاألسئلةالتاليةالتيتعّبر
عنفهمهمللمضمون:


صّورإحساسالشيخعندنهشالقرشللحمالسمكة؟-


هللاوحدهيعلمكمقرشًاضخمًاأبصرتعيناي،عددأسماكالقرش-

كثيرة.منأينتفهمذلك؟
يخأنهأذكىمنسمكالقرش.بَمأكدالرجلكالمه؟يعتبرالش-
كانالزورقيبحرفيسالسةولميكنفيمستطاعالشيخأنيرى-

غيرالجزءاألعلىمنسمكته.بَمتفسرذلك؟
منالحماقةأنيفقدالمرءاألمل،فأناأعتبرذلكإثمًا.لماذااعتبر-

الشيخفقداألملإثمًا؟

متابعةمدىصحةتحديد-
 عناصرالقصة




متابعةمدىصحةوصف-

إحساسالشيخعندنهش
القرشللحمالسمكة

متابعةمدىصحة-
االستداللمنالفقرة

متابعةمدىصحةاإلجابة-
 عناألسئلة



متابعةمدىصحةالتفسير-
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الجديدة
يذكرمضادالكلمات-
يجمعالمفرداتالجديدة-
يذكرمفردالتراكيب-

الجديدة
يذكرنوعأساليبالجمل-

المعطاة


يجيبعناألسئلة-

يفرقبينمعانيالكلمات-

 المتشابهة

هم،يسيل،نهش،سالسةمامرادف:الت-

مامضاد:قوي،ذكي،البهجة،األعلى،سرعة-
ماجمع:شيخ،سمكة،فؤاد،دقيقة،قلب-
مامفرد:األحوال،أشياء-


مانوعاألساليبالتالية:-

*لقدالتهمالقرشنحوأربعينرطاًل.
*لميؤانسفينفسهمياًلإلىالنظرإلىالسمكة.

أحسالشيخوكأنلحمههوالذينهش.*
"بعدأنبترتوشوهت"ماذاأفادإضافة)شوهت(إلى)بترت(؟-
قفيالمعنىبينالكلماتالتيتحتهاخطوط،فيالعباراتاآلتية:فرّ

كرةقالالشيخ:"هاهيسمكتييسيلمنهاالدم -1
 أخرى".

 وفر.كرالحرب -2
 إلىالنظرإلىالسمكة.فينفسهميالًيؤانسلم -1
 ويداويجراحه.يؤانسهأقبلالطبيبعلىالمصاب -2

 التيارفيوقتقريبحاشيةوقدرأنهسوفيبلغ -1
 للتشاورحاشيتهاستدعىالملك-2




متابعةمدىصحةاإلجابة-

متابعةمدىصحةذكر-

نوعأساليبالجملالمعطاة


متابعةمدىصحةاإلجابة-

عناألسئلة
متابعةمدىصحةالتفريق-

 بينمعانيالكلماتالمتشابهة



يفسرسببأنالقاربما-

يزاليرتعدفيالماء

يجيبعناألسئلة-

يفسرمعانيالتراكيب-

الجديدة
يذكرمضادالكلمات-
يجمعالمفرداتالجديدة-
يذكرمفردالتراكيب-

الجديدة
يضعالتراكيبفيجمل-

ةمنمناقشةالفقرةاألولى،يقومالمعلمبعرضومناقشاالنتهاءبعد
الفقرةالثانيةبطرحاألسئلةالتالية:

لماذاكانالقاربمايزاليرتعدفيالماء؟-
طعنالشيخالقرشولميصبمنهغيرلحمه.بَمتفسرذلك؟-
صيدالسمكةلميكنالفيمصلحةالشيخوالفيمصلحةالسمكة-

حسبرأيالشيخ.بَمتفسرذلك؟
تشبث،منهمكمامرادف:يرتعد،أغمدها،-

مامضاد:قساوة،صعوبة،حلم،يفسد،َصَمتَ-
ماجمع:قارب،طعنة،شمس،شاطئ-
مامفرد:هجمات،أقطار،ظهور،مرايا-


ضعالتراكيبالتاليةفيجملمنعندك:-

*طعنبــ.............



مدىصحةتفسيرمتابعة-

اإلجابة

متابعةمدىصحةاإلجابة-

 عناألسئلة


متابعةمدىصحةاإلجابة-

عناألسئلة


 متابعةمدىصحةالجمل-
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مفيدة



*أغمدفي...........
*يرغبفي...........



يجيبعنأسئلةالفهم
واالستيعاب

يقومالمعلمبعرضالفقرةالثالثةويطرحاألسئلةالتالية:
 هلاضطرالشيخإلىمواصلةالقتال؟ -
 سمكالقرشبالسمكة؟ماذافعل -
 اإلنسانلميخلقللهزيمة.ماذاتفهممنقولالشيخ؟ -
مامرادف:الباهت،الهالة،ناضل،استئناف-
مامضاد:برد،كامل،الهزيمة-
ماجمع:الظن،صفحة،ضوء،معركة-
مامفرد:أنوار،خطوط،زعانف-
تعبيريوحيبـ......"القتالهذهالمرةعبثالطائلتحته"-
"ناضلالشيخضدأعداءلميكنقادرًاأنيراها"الضميرفيكلمة-

)يراها(يعودعلى.......
ماالدرسالذييمكنأنيتعلمهالشعبالفلسطينيمنهذاالشيخ-
؟
ماذانتعلممنالشيخفيالفقراتالتياالستماعلها؟-
...........عداماالقرشصفاتمنيليمماكل-
{ذكي-قوي–غبي–وحشي}

متابعةمدىصحةاإلجابة
واالستيعابعنأسئلةالفهم





متابعةمدىصحةاإلجابة-

عناألسئلة

الدرسفيسطورزيوج
مختصرة

يطلبالمعلممنالتالميذتلخيصالفقراتحسبفهمهملمضمون
الدرسمنخاللعمليةاالستماع.

صحةتلخيصمتابعةمدى-
الفقرات
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 حول اختبار مهارات االستماع المحكميناستطالع آراء السادة :  (5ملحق )

زةـــــــــــــــــــــــالجامعةاإلسالميةبغ
اــــــــــــــــــــــــــــــــيالعلتعمادةالدراسا

ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالتربيــكلي
قالتدريسائقسمالمناهجوطر

استطالعآراءالسادةالمحكمينالموضوع/
حولاختبارلقياسمهاراتاالستماع

هللا،،،هفظيح.........................................................األستاذالدكتور/
السالمعليكمورحمةهللاوبركاتهوبعد...

الباحث وذلكضمندراسةلنيلدرجةالماجستيراختبارلقياسمهاراتاالستماع،ببناءيقوم
قالتدريسبعنوان:ائفيقسمالمناهجوطر

مهارفاعلية تنمية في المتعددة الوسائط على قائم الصفاالستماتبرنامج طالب لدى اع
األساسيال قبلسادس لتطبيقه االستماع مهارات لقياس اختبار بناء الدراسة طبيعة وتقتضي

وبعدالتدريسبالطريقةالمقترحةلمعرفةمدىفاعليةبرنامجالوسائطالمتعددة،حيثيراعيفي
االختبارمايلي:

صالحيةاألسئلةلقياسالمهاراتالمطلوبتنميتهاووضوحها.-1
صياغةاللغويةلألسئلة.سالمةال-2
يرجوالباحثوأسئلةاإلكمال(–أسئلةالصوابوالخطأ–تنوعاألسئلة)اختيارمنمتعدد-3

البناءة،واقتراحاتكمالفاآوتحكيمه،وإبداءمنكماالطالععليه المجال،علماًعرائكم لةفيهذا
بأنماتبدونهسيكونللبحثالعلميفقط.

وتفضلوابقبولفائقاالحترامتعاونكملكمحسناًشاكر

 الباحث:حسنسلمانالمشهراوي

 



179 
 

 في صورته األوليةختبار التحريري لمهارات االستماع اال

 السؤال االول : من درس القدس :     
 عزيزي الطالب: استمع إلى النص من المعلم ثم أجب عن األسئلة التالية :

منالخليفةالذيفتحمدينةالقدس؟ -1
 عليبنأبيطالب(-4عمروبنالعاص،-3عمربنالخطاب،-2صالحالديناأليوبي،-1)

 ..............،.............اذكرأثرينمناألثارالموجودةفيمدينةالقدس؟ -2
 ..لمة)شجية(........................مرادفكمفردكلمة)اآلثار(....... -3
 سمعتهامايلي:استخرجمنالفقرةالتي -4

كلمتينمترادفتين).............،.............(،جمعكلمةالقديس)..............(.
 

  من درس المحفوظات )عكا والبحر( : السؤال الثاني :

 عزيزي الطالب: استمع إلى النص من المعلم ثم أجب عن األسئلة التالية :

 ا استمعت في األبيات السابقة :من الصفات الدالة على جمال عكا كم -1

          1-   ،  ..................................2- ............................... 

 األمير المقصود في األبيات التي استمعت لها : -2

 الراعي  –د        اإلنسان  -ج        البحر -ب        الشاعر -أ        

 .................... مرادف : تمهلي ..............مضاد كلمة: كره ........ -3

 

  من درس سجادتنا الصغيرة : السؤال الثالث :

 عزيزي الطالب: استمع إلى النص من المعلم ثم أجب عن األسئلة التالية :
 

-الفكرةالرئيسةالتيتتحدثعنهاالقطعةهي:-1
شعورالسارقبالذنب - أ

 ضياعالسجادة - ب
 فرحةاألم - ت
عودةالسجادةوتوبةاألب. - ث
 

"فقدجعلتهمواظبًاعلىالصالة"الضميرالهاءفي"جعلته"يعودعلى: -2
 السجادة (  -4 ،    األم  -3 ،    السارق  -2 ،    األب  -1)
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 -رتب األفكار حسب استماعك لها في الدرس : -3

 )           (  أثر عودة السجادة في األسرة . 

 سر اختفاء السجادة  )           ( 

 )           (  األم ترى السجادة مكومة أمام الباب .

 )           (  مبعث أسف الولد .

 )           (  أثر اختفاء السجادة .

  من درس المحفوظات )جـذور( : : الرابعالسؤال 

 عزيزي الطالب: استمع إلى النص من المعلم ثم أجب عن األسئلة التالية : 

 اختر اإلجابة الصحيحة :

 رتب األفكار حسب ورودها في النص:  -1

 مكانة سامية وتاريخ ماجد للقدس .    (         )

 وطن عظيم وأصل كريم .    (         )

 الشاعر يفدي القدس بماله ونفسه .    (         )
 

 -تتحدث األبيات عن :  -2

 القدس تعرضت لعدوان كبير ،  -ب    يفدي الشاعر القدس بماله ونفسه -أ

 ) أ + ج ( معاً .  -د           اعتزاز الشاعر بانتمائه للقدس -ج

 

 ................. متدفق ( عالقة –العالقة بين ) يجري  -3

 تضاد  -ب       ترادف  -أ

 تشابه -د           مقابلة  -ج

 

  -لنص هي :اأنسب فكرة 

 اعتزاز الشاعر بانتمائه للقدس األبية على مر العصور .  -أ

 الشاعر عريق النسب -ب

 الشاعر يرفض احتالل القدس  -ج

 التاريخ يشهد بهزيمة الطامعين -د

 (  غزير -4،      التنبؤ -3   ،  الظن  -2   ، المعرفة  -1)  .... .: ............. الحدس تعني -4

 ماجيد (أ -4   ،  ماجد  -3 ،    مجود  -2 ،      أمجاد  -1................. )  :جمع كلمة مجد -5



181 
 

 : )ب( وما ينسبه في العمود وفق بين العمود)أ( -6

 )ب( (أ)

 نفي)    (    جل إني من القدسأ

 )    ( توكيد     أنا منها وان حطت عليها راية البؤس

 ( شرط )        ذالً  اله ىال أرض
 

 

 : فيما يلي صل الكلمة التي تحتها خط في العمود )أ( بما يناسبها في المعنى في العمود )ب( -7

 

 )ب( (أ)

ً    .  أجللكل كائن               حقا

 نهاية   لمقاومة االحتالل ألجلاحان        

 الوقت  انك طالبة مجتهدة أجل

 

  من درس الشيخ والبحر : : الخامسالسؤال 

 عزيزي الطالب: استمع إلى النص من المعلم ثم أجب عن األسئلة التالية :

 

  الصحيحة:اختار اإلجابة  -1

 {استفهام-استدراك–نهي–}نفيمنه"أسلوب....."لكنيكنتأذكى .1
{صيد سنارة - آلة متوسطة –آلة طويلة حادة  -} آلة قصيرة حادة   مرادف كلمة " حربون " .2
 عبقري{-بارع–غبي–}ممتاز..........ذكي":..........."مضادكلمة .3
 {ذكي-قوي–غبي–وحشي}...........ماعداصفاتالقرشكلممايليمن .4


 ( أمام العبارة الغير صحيحة .x( أمام العبارة الصحيحة، وإشارة )/ضع إشارة )  -2

 )(،وكأنلحمههوالذينهشتأثرالشيخعندمانهشالقرشلحمالسمكة .أ
 اصطادالشيخسمكةكبيرةبعدعراكطويلمعهاحيثسحبتهالىعرضالبحر)( .ب
 استطاعالشيخأنيطعنالقرشبمديته،حيثنفذتالمديةإلىجسدالقرشبسهولة)( .ت
 )(عنالشاطئايغالهباالبتعادندمالشيخعلىمقتلسمكته،بسبب .ث

 انتهت األسئلة،،،
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 في صورته النهائيةختبار التحريري لمهارات االستماع اال

اسمالطالب/..........................المدرسة/..........................

الصف/................................الدرجة/..........................

السؤالاألول:مندرسالقدس:
عزيزيالطالب:استمعإلىالنصثمأجبعناألسئلةالتالية:

 من الخليفة الذي فتح مدينة القدس ؟ -5
 عليبنأبيطالب(-4،عمروبنالعاص-3بنالخطاب،عمر-2،صالحالديناأليوبي-1)

 ................،........مدينةالقدس............اذكرأثرينمناآلثارالموجودةفي -6
 (............................اآلثار)مفرد كلمة  -7
 ...........................(شجية)مرادف كلمة -8
 استخرجمنالفقرةالتياستمعتإليهاكلمتينمترادفتين)..............،.............(. -9

استخرجمنالفقرةالتياستمعتإليهاجمعكلمةالقديس -10
.).............................(

ضع التركيب )أجمعت على( في جملة من تعبيرك. -11
........................................................................................

........................................................................................ 
ضع التركيب )ترعرع في( في جملة من تعبيرك. -12

........................................................................................ 
........................................................................................

(من أقدم المدن التي عرفها التاريخ) -13
وضح الجمال في العبارة السابقة :

........................................................................................
........................................................................................ 
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السؤالالثاني:مندرسالمحفوظات)عكاوالبحر(:
ثمأجبعناألسئلةالتالية:عزيزيالطالب:استمعإلىالنص

منالصفاتالدالةعلىجمالعكاكمااستمعتفياألبياتالسابقة: -14
1-،..................................2-...............................

األمير المقصود في األبيات التي استمعت لها :  -15
 الراعي–اإلنساند-رجالبح-الشاعرب-أ

ِبَم وصف الشاعر سنابل القمح في البيت الذي استمعت إليه ؟  -16
........................................................................................

........................................................................................ 
 :.................................زن كلمة )َقبَّل(  -17
 :..............................زن كلمة )يخُطُب( -18


السؤالالثالث:مندرسسجادتناالصغيرة:
عزيزيالطالب:استمعإلىالنصثمأجبعناألسئلةالتالية:

الفكرةالرئيسةالتيتتحدثعنهاالفقرةالتياستمعتلهاهي: -19
شعورالسارقبالذنب - ج
 ضياعالسجادة - ح
 فرحةاألم - خ
 عودةالسجادةوتوبةاألب. - د
حسب استماعك للدرس. أين ُوجدت السجادة ؟ -20

........................................................................................
........................................................................................ 

"فقدجعلتهمواظبًاعلىالصالة"الضميرالهاءفي"جعلته"يعودعلى: -21
 السجادة(-4األم،-3السارق،-2األب،-1)
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أبي( أي التعبيرين أجمل؟  ذهبت تنادي –)اندفعت تهز أبي   -22
........................................................................................

........................................................................................  
فهرولنانبحثعنها.–الحظتأمياختفاءها -23

نتيجة(-4نفي-3توكيدية-2سببية-1الثانيةباألولى:)عالقةالجملة
 

 اختارالسجادةلركوعه.–لّماهّمبأداءصالتهاألولى -24
تفسيرية(-4توكيدية-3ةشرطي-2نتيجة-1)عالقة الجملة األولى بالثانية :

 
 أعادهاراجيًاهللا–أعادهامختارًاراجيًاهللا -25

وضح الفرق بين التعبيرين :
....................................................................................
....................................................................................

.................................................................................... 
 

 حسب استماعك للدرس. ماذا تتوقع أن يكون مضمون الرسالة ؟ -26
........................................................................................

........................................................................................
مندرسالمحفوظات)جـذور(:السؤالالرابع:

عزيزيالطالب:استمعإلىالنصثمأجبعناألسئلةالتالية:

 في النص الذي استمعت إليه ما يدل على قوة القدس. بين ذلك ؟ -27
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................ 
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الشاعر مع القدس ولن يتخلى عنها في جميع األحوال . من أين تفهم ذلك حسب  -28
 استماعك للنص ؟

........................................................................................
........................................................................................ 

تتحدثاألبياتعن: -29
رالقدستعرضتلعدوانكبي-بيفديالشاعرالقدسبمالهونفسه-أ

قجميعماسب-داعتزازالشاعربانتمائهللقدس-ج

 متدفق(عالقة.................–العالقةبين)يجري -30
تضاد-بترادف-أ

تشابه-دمقابلة-ج

أنسبفكرةللنصالمسموعهي: -31
اعتزازالشاعربانتمائهللقدساألبيةعلىمرالعصور.-أ

 الشاعرعريقالنسب.-ب

 الشاعريرفضاحتاللالقدس.-ج

امعين.التاريخيشهدبهزيمةالط-د

 :..................مرادف كلمة الحدس -32
 غزير(-4التنبؤ،-3 الظن،-2المعرفة،-1)

 :.................جمع كلمة مجد -33
أماجيد(-4ماجد،-3،مجود-2أمجاد،-1)

 
 أجلإنيمنالقدس:أسلوب............ -34

 توكيد(-4شرط،-3،نفي-2استفهام،-1)



186 
 

 أنامنهاوإنحّطتعليهارايةالبؤس:أسلوب............ -35
 نفي(-4شرط،-3،استفهام-2توكيد،-1)

 .مرادفكلمةأجل:............جلألكلكائن -36
 يوم(-4الوقت،-3نهاية،-2حقًا،-1)

 .مرادفكلمةأجل:............االحتالللمقاومةاألجلحان -37
حقًا(-4يوم،-3س،األم-2الوقت،-1)

السؤالالخامس:مندرسالشيخوالبحر:
عزيزيالطالب:استمعإلىثمأجبعناألسئلةالتالية:

اختراإلجابةالصحيحة: -
 حربة{–رمح–سكين-..........}سيفمرادف كلمة " حربون " : -38
 عبقري{-بارع–غبي–:.................}داهيةمضاد كلمة " ذكي " -39
 هزيل{-قوي–ذكي–.....}وحشيعداكل مما يلي من صفات القرش  -40


 (أمامالعبارةغيرالصحيحة.x(أمامالعبارةالصحيحة،وإشارة)/ضعإشارة)-

 .تأثرالشيخعندمانهشالقرشلحمالسمكة،وكأنلحمههوالذينهش() -41
 اصطادالشيخسمكةكبيرةبعدعراكطويلمعهاحيثسحبتهإلىعرضالبحر() -42
43- )   القرش) جسد إلى المدية نفذت حيث بمديته، القرش يطعن أن الشيخ استطاع

 .بسهولة
 .ندمالشيخعلىمقتلسمكته،بسببإيغالهباالبتعادعنالشاطئ() -44



لة،،،انتهتاألسئ
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 قائمة بأسماء السادة المحكمين:  (6) ملحق 

مكانالعملالتخصصاإلسمم
الجامعةاإلسالميةبغزةلغةعربية-مناهجوطرائقالتدريسد.محمدشحادةزقوت .1
الجامعةاإلسالميةبغزةاجتماعيات-مناهجوطرائقالتدريسعبدالمعطياألغاد. .2

محمودالرنتيسيد. .3
تكنولوجيا-وطرائقالتدريسمناهج

التعليم
الجامعةاإلسالميةبغزة

 بغزةجامعةاألزهرلغةعربية-مناهجوطرائقالتدريسراشدمحمدأبوصواويند. .4
الكليةالجامعيةللعلومالتطبيقيةلغةعربية-مناهجوطرائقالتدريسنجوىصالحد. .5
العاليوزارةالتربيةوالتعليمعربيةلغة-مناهجوطرائقالتدريسفتحيكلوبد. .6
العاليوزارةالتربيةوالتعليمآدابلغةعربيةد.خليلعبدالفتاححماد .7
 بغزةجامعةاألزهرلغةعربيةآدابد.فوزيإبراهيمالحاج .8
الكليةالجامعيةللعلومالتطبيقيةلغةعربيةآدابد.بسامحسنمهرة .9

 بغزةجامعةاألزهرلغةعربيةآدابد.محمدبكرالبوجي .10
 بغزةجامعةاألزهرلغةعربيةآدابد.سلمانكمالالعمصي .11
 بغزةجامعةاألزهرلغةعربيةآدابد.محمدسالمأبوغفرة .12
جامعةاألمةللتعليمالمفتوحأصولتربيةنصرالدينحمديمدوخ.د .13
عربيةلغة حنانأحمدغنيمأ. .14 الدوليةوكالةالغوث   
الدوليةوكالةالغوثعربيةلغةحاتممصباحفارسأ. .15
وزارةالتربيةوالتعليمالعاليعربيةلغةزيادالمدهونأ. .16
كليةمجتمعاألقصىلغةعربية–قالتدريسائمناهجوطرحاتمخالدالغلبانأ. .17
شمالغزة-مديريةالتربيةوالتعليملغةعربيةمحمودبعلوشةأ. .18
 شمالغزة-مديريةالتربيةوالتعليملغةعربيةصالحجوادأ. .19
 شمالغزة-مديريةالتربيةوالتعليملغةعربيةمحمدطهأ. .20
الدوليةوكالةالغوثلغةعربيةنبيلةسعيدمحموداألستاذأ. .21
 شرقغزة-مديريةالتربيةوالتعليم لغةعربيةخليلنصارأ. .22
 شرقغزة-مديريةالتربيةوالتعليم لغةعربيةعمرحسونةأ. .23
 شرقغزة-مديريةالتربيةوالتعليملغةعربيةمحمودقرمانأ. .24
الدوليةوكالةالغوث لغةعربية أيمنسليمانأحمدمسمحأ. .25
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 تحكيم برنامج الوسائط المتعددة:  (7)ملحق 

زةـــــــــــــــــــالجامعةاإلسالميةبغ
اــــــــــــــــــــــــــــــالعليالدراساتعمادة

ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالتربيــكلي
قالتدريسائقسمالمناهجوطر

الموضوع/استمارةتقويمبرنامجقائمعلىالوسائطالمتعددة

هللا،،،حفظهي.........................................................األستاذالدكتور/
السالمعليكمورحمةهللاوبركاتهوبعد...

االستماع مهارة لتنمية المتعددة الوسائط على قائم برنامج بإعداد الباحث ضمن،يقوم وذلك
برنامجقائمعلىفاعليةوان:قالتدريسبعنائدراسةلنيلدرجةالماجستيرفيقسمالمناهجوطر

االستم مهارة تنمية في المتعددة األساسيالوسائط السادس الصف طالب لدى تطلباع وقد
مماقديسهمفيتنميةمهارةاالستماع،متعددةالسائطقائمعلىالوذلكإعدادوتصميمبرنامج

سيادتكمبخالصالشكرلذايسعدالباحثأنيتوجهل؛لدىطالبالصفالسادساألساسيبغزة
والتقديرلحسنتعاونكمفيخدمةالبحثالعلمي،ونظرًاألنكمأصحابهذاالتخصصيتشرف

وإبداءالرأيفيهوتحكيمه،وإبداءبأنيعرضعلىسيادتكمالبرنامج،ويرجومنكماالطالععليه
البناءة،واقتراحاتكمالفاآ عرائكم بأنما المجال،علما تبدونهسيكونللبحثالعلميلةفيهذا

فقط.

وتفضلوابقبولفائقاالحتراملكمحسنتعاونكماًشاكر


الباحث:حسنسلمانالمشهراوي
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استمارةتقويمبرنامجقائمعلىالوسائطالمتعددة

:المعايير العلمية والتربويةأوال: 

األهدافالتعليمية-أ

 متوافرتماماً البنود
متوافرإلىحد

 غيرمتوافر ما

  يتضمن البرنامج األھداف التعليمية المراد تحقيقها. .1

  األھداف مصاغة صياغة سلوكية سليمة. .2

    ترتبط أھداف البرنامج بأھداف تدريس مقرر اللغة العربية للصف السادس األساسي . .3

    يهدف البرنامج إلى تحقيق األھداف التعليمية بكفاءة وفاعلية .4

    ينمى مهارات االستماع لدى المتعلمين. .5

    ينمى مهارات التعلم الذاتى والمستمر لديهم. .6

    ينمى مهارات البحث واالكتشاف لديهم. .7

 خصائص العينة المستهدفة -ب

 متوافرتماماً البنود
متوافرإلىحد

 غيرمتوافر ما

    وخصائصهم.يحدد البرنامج نوعية المتعلمين المستهدفين  .8

    يتعامل البرنامج مع المتعلمين بشكل جماعي. .9

    المحتوى العلمي للبرنامج يناسب مستوى المتعلمين وخبراتهم. .10

 المحتوى العلمي -جـ

 متوافرتماماً البنود
متوافرإلىحد

 غيرمتوافر ما

    يرتبط محتوى البرنامج باألھداف المحددة له. .11

    محتوى البرنامج بأھداف تدريس كتاب اللغة العربية للصف السادس األساسي .يرتبط  .12

    يشتمل على معلومات صحيحة علميا. .13

14. 
ال يتعارض المحتوى مع فلسفة نظام التعليم، والقيم الدينية واالجتماعية والثقافية 

 للمجتمع.
   

    يشتمل المحتوى على عروض متعددة. .15
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 المحتوى طرق عرض -د

 متوافرتماماً البنود
متوافرإلىحد

 غيرمتوافر ما

    يبدأ البرنامج بتقديم األھداف وعنوان الدرس . .16

    يراعى فى عرض المحتوى المرونة والتكامل والترابط. .17

    يربط البرنامج التعلم الجديد بما سبق للمتعلمين دراسته. .18

19. 
على بناء المعلومات فى مواقف تعكس الواقع، وليس يركز فى عرض المحتوى 

 مجرد سردھا.
   

    تستخدم الوسائط المتعددة بشكل وظيفي ومتكامل مع النصوص. .20

21. 
يعرض المحتوى بطريقة تثير تفكير المتعلمين، وتساعدھم على التفكير الناقد 

 واالبتكاري.
   

    أثر التعلم وتطبيقه فى مواقف حياتية.يعرض المحتوى بطريقة تساعد على انتقال  .22

    اللغة المستخدمة سليمة وخالية من األخطاء النحوية واإلمالئية. .23

 

 : : المعاييـر الفنيــةثانيــا  

 

 تصميم الشاشة، وطرق عرض النصوص والصور من حيث

 متوافرتماماً البنود
متوافرإلىحد

 غيرمتوافر ما

  المكتوبة بشكل واضح ومقروء على الشاشة.تظهر النصوص  .24

  بنط الكتابة واضح ومناسب. .25

    المسافة بين السطور مناسبة. .26

    العناوين قصيرة ومعبرة. .27

    يوجد تناسق بين لون الكتابة وخلفية الشاشة. .28

  تعرض الصور والرسوم بشكل وظيفي ومتكامل مع النصوص على الشاشة. .29
  

    جميع الصور والرسوم مقروءة وواضحة المعالم. .30

    يعتمد البرنامج على استخدام النافذة الواحدة، وعلى النوافذ المتعددة عند الضرورة. .31

    سـم.10× 8تقل أبعاد مساحة الصور والرسوم الثابتة والمتحركة عن  ال .32

    توقف عندھا. التييمكن إيقاف البرنامج، وإعادة تشغيله عند النقطة  .33
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 قائمة بأسماء السادة المحكمين لبرنامج الوسائط المتعددة:  (8ملحق )

مكانالعملالتخصصاالسمم
جامعةالحسينبنطاللاألردنالتعليمتكنولوجياد.مصطفىجويفلالعبادي .1
الجامعةاإلسالميةبغزةتكنولوجياالتعليمد.محمودمحمدالرنتيسي .2
الجامعةاإلسالميةبغزةتكنولوجياالتعليمد.مجديسعيدعقل .3
الجامعةاإلسالميةبغزةتكنولوجياالتعليمد.أدهمحسنالبعلوجي .4
الجامعةاإلسالميةبغزةالفلسفةفيالتربيةد.حسنربحيمهدي .5
الجامعةاإلسالميةبغزةالوسائطالمتعددةالتعليميةأ.محمداسماعيلاألسطل .6
الجامعةاإلسالميةبغزة تكنولوجياالتعليمأ.منىالعمراني .7
الوسطى-مديريةالتربيةوالتعليم تكنولوجياالتعليمأ.عبدالرحيميونس .8
شرقغزة–مديريةالتربيةوالتعليمتكنولوجياالتعليمأ.إسماعيلالحلو .9

وزارةالتربيةوالتعليمتربيةتكنولوجيةأ.ماهرالزعالن .10
مدرسةعثمانبنعفانالثانويةهندسةحاسوبأ.عمرمصلحالنجار .11
مدرسةعثمانبنعفانالثانويةهندسةحاسوبأ.جمالظاهر .12
مدرسةالمنفلوطيالثانوية"ب"للبنينتربيةتكنولوجيةأ.محمدعبدهللاأبوعيشة .13
األساسية"ب"للبنينمدرسةالرافعيتكنولوجيامعلوماتأ.وائلالمطوق .14
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 ( : أوراق تسهيل المهام 9ملحق )
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 صور تطبيق االختبار على العينة االستطالعية:  (10) ملحق 
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 صور تطبيق البرنامج على المجموعة التجريبية:  (11) ملحق 
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 صور من برنامج الوسائط المتعددة:  (12)ملحق 
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