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 جميمة بوتمر                                               :لسانيات تطبيقية                                             األستاذة: المقياس
  السنة الثانية أدب ونقد:المستوى

 الممكات المغوية 
 

 ا يكتب تقريرا عمميا أو تعميقثإّن كّل متعمّم في مراحل تعميمو يحتاج إلى الميارات العممية، حي
 ويسأل ويحّمل، ويعمّم، ويصدر بأو يكون محاورا أو مناقشا مع زمالئو، فيتحدث معيم ويعّمق، ويجي

 الحكم، كّل ذلك يحتاج إلى إمكانات تجعمو قادرا عمى مواجية مشاكمو الّمغوية لذلك ينبغي عميو إتقان
 ميارات متنوعة منيا الميارات المغوية وىي ميارة االستماع والفيم وميارة التحدث أو إنشاء المغة 

 .والقراءة والكتابة
 : ممكة الفهم1

 الفيم ىو عممية ذىنية تتطمب تّوفر المتعمم عمى قدرة تساعده عمى فيم الخطاب الشفوي أو المكتوب 
 .ويعد الفيمالمقولة الثانية اذ يأتي بعد مقولة المعرفة وقبل مقوالت التطبيقوالتحميل والتركيب والتقويم

 أن يفيم : تحويل أشكال الخطاب وحين نقوليترجم الفيم باعتباره نشاطا ذىنيا قدرة المتعمم عمى
 فمعنى ذلك أن تكون لو قدرة عمى وضع عالقات إجرائيةمتماسكة تسمح لو أن يحل ...المتعمم

 مشكمة من المشكالت أوقضية من القضايا وفيم أسبابيا ونتائجياوالتمييز بين المؤتمف والمختمف، 
  قبمي وما ىو بعدي ومتزامن بينالمتقارب والمتباعدوترتبط ممكة وبين السبب والنتيجة بين ما ه

 الفيم باالستماع وىو فيم الكالم أواالنتباه إلى شيء مسموع مثل االستماع إلىمتحدث بخالف 
 ومنو السماع وىو عممية فسيولوجية يتوقفحدوثيا عمى . السمع الذي ىو حاسة معينة وآلتو األذن

 .سالمة األذن،وال يحتاج إلى إعمال الذىن أو االنتباه لمصدر الصوت
 :مفهوم االستماع

 يقصد بو تمرين المتعممين عمى االنتباه، وحسن اإلصغاء واإلحاطة بمعنى ما يسمع، وىو أول 
 . الميارات المغوية، يتم من خالل ىذه الممكة استقبال المغة المنطوقة من خالل اىتزازات ىوائية
 وتتطمب انتباىا وتركيزا آلراء وأفكار ومشاعر وتعبيرات اآلخرين وصوال إلى حسن اإلصغاء 

 .واالستجابة الفعالة ومتابعة المتحدث وسرعة الفيم
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 :أهمية االستماع
 وتبرز أىمية االستماع في أنو أولى الميارات المغوية نشؤا إذ يكتسبيا الطفل خالل العام األول من 

 عمره، كما أنيا أكثر الميارات المغوية استخداما طوال حياة اإلنسان، وترجع أىمية ىذه الميارات 
 لكونيا أساس لكل تعمّم وتمقى، واالستماع يزيد من مجرد السّمع ألنيا ميارة إيجابية نشطة تتطمب 

 االنتباه، ويصاحبيا إدراك وفيم لما يسمعوتظير أىمية االستماع أيضا في تواصل اإلنسان اجتماعيا 
 ألنو يشّكل نوافذ لمحصول عمى المعمومات وتمقي االستجابات وكذلك تظير أىميتو في التعمّم حيث 

 إّن ميارة االستماع خادمة لكّل فنون الّمغة وفروعيا، فتظير أىميتو في تعمّم الّمغة ألّن الّمغة في األصل 
 .محاكاة واعية

 وتّتضح قيمة االستماع خاصة في التعميم االبتدائي الذي يتعمّم فيو المتعممون القراءة والكتابة 
 .والتحّدث عن طريقو لما لو من مكانة كبيرة

 مستويات ممكة االستماع والفهم 
  وىو إدراك الرموز المغوية المنطوقة عن طريق التمييز السمعيّ :المستوى األول
  فيم مدلول تمك الرموز :المستوى الثانيّ 
  إدراك الوظيفة التواصمية أو الرسالة المتضمنة في الرموز أو الكالم المنطوق :المستوى الثالث
  تفاعل الخبرات المحمولة في ىذه الرسالة مع خبرات المستمع وقيمو ومعاييره :المستوى الرابع

 . نقد ىذه الخبرات وتقويميا والحكم عمييا في ضوء المعاييرالموضوعيةالمناسبة لذلك:المستوى الخامس
 :معايير االستماع

 االلتزام بآداب االستماع وأخالقياتو - 
 التّعرف عمى األصوات والتمييز بينيا - 
 فيم الّنص المسموع - 
 تذوق المتعمّم المسموع - 
 يحاول نقد المسموع وذلك بالتقّدم في المراحل التعميمية - 

 أسس تدريس االستماع 
إّن تدريب الطفل عمى االستماع يبدأ منذ الطفولة المبّكرة عن طريق الحكاية، ولذلك فإّن المادة التي يتمّ 

فاالنتباه مطمب رئيس لسماع الرسالة وتفسيرىا، فيجب .التدريب عمييا ىي المرّكب األساسي لمبرنامج المغوي
عمى المعمم جذب انتباه األطفال أثناء تدريبيم عمى االستماعوالمعين الرّئيس لالنتباه ىو حذف عوامل التشتيت 

فاالستماع الجيّد يتطمب االستفادة الكاممة بالتفاصيل، حتى . التي يجب تجنّبيا وتالفييا عند تدريس االستماع
 .يمكن فيم الفكرة األساسية فيما كامال
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 :لالستفادة أكثر يطّمع الطالب عمى المراجع اآلتية
 الميارات المغوية بين النظرية والتطبيق لسعدعمي زاير وسماء تركي داخل  -
 المرجع في تعميم المغة العربية وتعّمميا لحسن شحاتة ومروان السمّان -
 الميارات المغوية مستوياتيا،تدريسيا،صعوباتيا لرشدي أحمد طعيمة -

 


