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 شكر وتقدير

 

 .جبللو كعظيـ كرموما أعطى كما أىدل، حمدنا يميؽ ب هلل الحمد

مف جيد ككقت كبيريف في النصح تقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير لممشرؼ الدكتكر سعيد عكض لما قدمو أ
 كالدعـ.   ةكاإلرشاد كالمشكر 

 كأبرؽ شكرم كتقديرم ألعضاء لجنة المناقشة الذيف جادكا عمّي بعمميـ كتمرّسيـ. 

كال أنسى في ىذا المقاـ عمادة الدراسات العميا في جامعة القدس كاليئية التدريسية في كمية التربية، 
األكاديمي مف المحاضريف الذيف أفادكني خبلؿ دراستي في برنامج أساليب ممثمة بعمادتيا، كالطاقـ 

 التدريس العامة.

كذلؾ أشكر أعضاء لجنة تحكيـ أدكات الدراسة. كأخص بالذكر األستاذة الفاضمة نبيمة بكسطيحة، 
دارتي مدرستي بنات أبك ديس كالعيزرية.  كأشكر مديرية التربية كالتعميـ منطقة ضكاحي القدس كا 

 تكفيرىـ الظركؼ المبلئمة، كالتنسيؽ إلنجاح تطبيؽ ىذه الدراسة.ل

كأخيران أتقدـ بخالص شكرم كعظيـ امتناني لكؿ مف كقؼ إلى جانبي إلخراج ىذا العمؿ إلى حّيز 
 الكجكد.

 عذارم عريقاتالباحثة:
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 الممخص

اؿ في  تنمية ميارتي قائـ عمى االستماع الفعّ  تدريبي أثر برنامجالتعرؼ عمى ىدفت ىذه الدارسة 
في مديرية ضكاحي  فيـ المسمكع كالتعبير الشفيي في المغة الفرنسية  لدل طالبات الصؼ العاشر

يدرسكف المغة الفرنسية ( طالبنا كطالبة في الصؼ العاشر 995مف )تككف مجتمع الدراسة  القدس.
كاستخدمت  كالشماؿ كالجنكب.محافظات الكسط كذلؾ في الحككمية في الضفة الغربية،  سفي المدار 

ة الكاحدة المترابطة. حيث اختارت عينة الدراسة بطريقة قصدية لمجمكعاالتجريبي  الباحثة المنيج
طالبة  (34) عمىممت المجمكعة تشكفقان لممنيج التجريبي )تصميـ المجمكعة الكاحدة المترابطة( فا
كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة  بكديس الثانكية.مف الصؼ العاشر )شعبة المغة الفرنسية( في مدرسة بنات أ

الباحثة بإعداد برنامج تدريبي قائـ عمى االستماع الفّعاؿ. كاستند البرنامج عمى المككنات  قامت
المغكية الخمس كىي)الصكتي، الصرفي، القكاعدم،المفاىيمي،االستعماؿ االجتماعي لمغة( أما أداتي 

ثـ طبقت الباحثة  .ييميارة التعبير الشفكأداة قياس لمكع، ميارة فيـ المسالدراسة فتمثمت بأداة قياس ل
جرل عينة الدراسة، ك  ( عمىةي )القبمييالتعبير الشف أداة قياس( ك ةفيـ المسمكع )القبمي أداة قياس

تدريب العينة ذاتيا عمى ميارتي فيـ المسمكع كالتعبير الشفيي كفقان لمبرنامج  القائـ عمى  بعدىا
عينة  ( عمىبعديتيفي )اليالتعبير الشفطبقت الباحثة أداتي فيـ المسمكع ك  ثـ االستماع الفعاؿ،

أداتي بيف متكسطات الدرجة الكمية عمى  ان لة إحصائيداكجكد فركؽ  قد أظيرت النتائج:الدراسة. ك 
كالتعبير الشفيي تعزل لمتغير البرنامج القائـ عمى االستماع الفعاؿ  فيـ المسمكعقياس ميارتي 

لصالح القياس البعدم. كىذا ناتج عف تحسف المتكسطات المككنات المغكية الخمس لصالح القياس 
 البعدم. 

تبني طريقة التدريس كفؽ االستماع الفعاؿ، لميارتي الفيـ المسمكع في ضكء النتائج أكصت الباحثة ب

جراء المزيد مف الدراسات يكالتعبير الشف ي، لما ليا مف أثر في زيادة التحصيؿ الدراسي لمطمبة. كا 

 حكليا.
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Abstract: 

 

The aim of this study is to investigate the effectiveness of a program based on active 

listening in developing listening comprehension and oral expression skills in French 

language amog 10th  graders’ in Direcorate of Jerusalem suburbs.  

To achieve the objective of this study, the researcher created a program of active 

listening based on the five components of language (phonology, Morphology, syntax, 

semantic and pragmatics) 

The total of 10th graders’ at the govermental schools in west bank is (995) students in 10th 

grade in French class who study French. 

An Experimental method is used as the methodology of this study, and quasi-

experimental design with one group. The sample of this study consists of (34) students 

from 10th graders’ (French Language section) at Abu Dis Secondary Girls School. There 

were two instruments that were used in data collection: An evaluation grids measure of 

listening comprehension skills and an evaluation grids for Oral expression skills. Then 

the researcher applied the pre-evaluation grid of both skills on the sample. Then, the 

same sample was trained on listening comprehension skills and oral expression skills 

according to a program based on Active listening. The researcher applied the post-

evaluation grids for listening comprehension skills and oral expression skills. The result 

of current study showed that there were significant differences between the pre-

evaluations and the post-evaluation (based on active listening program) and the mean 

was higher in the post evaluation grids. (Refer to the active listening program). 

Regarding of the five language contents, there were significant difference between the 

means of the five language components on the evaluation grid of both skills (listening 

comprehension and Oral expression) it was higher in the post evaluation. 

The researcher of the current study highly recommend using such program in teaching 

French language for developing listening and oral skills. 
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 الفصل األول

_______________________________________________ 
 وأىميتيا: مشكمة الدراسة

 المقدمة: 1.1

 بأساليب التدريس لرقيفي ا ،في فمسطيف تعميـ المغاتة في قطاع المعدّ  تساىـ البحكث التربكية
كتخطي  ،الجيكدحشد اليـك الذم يشيده العالـ  المتسارع نمك المعرفيإذ يتطمب ال. لمتعممييا غاتمّ لا

 المغكم مستكلؿ بالمتعمـ لممكصك ل تعميمية استحداث طرائؽ كاستراتيجياتب . كذلؾالمشكبلت التعميمية
ف تطمب. األفضؿ ممحة، كر العممي حاجة . فمجاراة التطالنمط التقميدماألمر الخركج عمى ذلؾ  كا 

 مع المتأخريف.ريؽ طعمى ىامش ال تبقىس ،ةمّ إف لـ تكاكبيا األُ 

تكتسب مف أم لغة. كالتي  غفاليا لتعمـة ميارات التكاصؿ، التي ال يمكف إكيشكؿ االستماع ركيز 
فيسبؽ االستماع النطؽ. كلذلؾ فإف األطفاؿ يبدأكف بحفظ بعض  .خبلليا ميارة التعبير الشفيي

 األشخاص الكبار، كثـ يقكمكف بتكظيفيا لفظينا في مكقؼ   قبؿ الكبلمات بعد االستماع ليا مف
  (2016)يكسؼ،ما.

ركء، كما أف اتقاف أم ميارة لغكية مف الميارات األربعة )فيـ المسمكع، التعبير الكتابي، فيـ المق
ا عادالن بيف المككنات المغكية الخمس المتمثمة بالمككف  التعبير الشفيي يقتضي اىتمامن

 (1996،الصكتي،الصرفي،القكاعدم، مفاىيمي،االستعماؿ االجتماعي لمغة.)التيانكم

 في المدراس الحككمية التي يعانييا الطمبة المشكبلت أكلى كمع ذلؾ، فميارة االستماع ىي
 ذم رنسية كمغة أجنبية ثانية. فيـ لـ يألفكا التعمـ عمى ىذه الميارة مفالفمسطينية أثناء تعمـ المغة الف

الدراسة الحالية تسمط الضكء عمى فإف  ،)العربية(. كليذا ـقبؿ حتى في المقررات التدريسية لمغتيـ األُ 
 كذلؾ تتبع كتحاكؿتيا. ياؿ في تنمستماع الفعّ قائـ عمى اال كتراقب أثر برنامج  ،المسمكع ميارة فيـ
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سية في في المغة الفرن لدل طالبات الصؼ العاشر ي امج في تنمية ميارة التعبير الشفيأثر ىذا البرن
كانعكاس  ،المسمكع البرنامج في تنمية ميارة فيـ أثر تريد الباحثة قياسمديرية ضكاحي القدس، إذ 

كذلؾ بمقارنة النتائج لمتطبيؽ القبمي كالتطبيؽ البعدم  التعبير الشفيي.تنمية ميارة عمى ىذه التنمية 
 ألداتي قياس ميارتي فيـ المسمكع كالتعبير الشفيي قبؿ استخداـ البرنامج كبعده.

 مشكمة الدراسة: 2.1

أكصت  ،2011عاـ  برنامج المدارس الريادية، كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية عندما طبقت
اإلنجميزية. كككف المغة ة في ماد متميزال تحصيؿكخاصةن الطمبة ذكم الاره تشجيع الطمبة عمى اختي

ميزية مادة المغة االنجيؿ الجيد في الفرنسية مادة اختيارية، تدفع الرغبة بعض الطمبة ذكم التحص
قبؿ ادارة المدرسة  بطمب االلتحاؽ بشعبة المغة الفرنسية. فتتـ المكافقة عمى ذلؾ مف ،عاشرلمصؼ ال
إقباؿ اإلناث عمى  كيشار ىنا إلى أف  .يـرنسية قابؿ الستيعابفي شعبة المغة الف عدد الطمبةإذا كاف 

طينية في الضفة الغربية، ىك أكبر مف المغة الفرنسية في المدارس الحككمية الفمساالنضماـ لشعبة 
كما إقباؿ الذككر، فأغمب المدارس الحككمة التي تدرس الفرنسية مادة اختيارية ىي مدارس لئلناث. 

 .2013أشارت احصائية القنصمية الفرنسية عاـ 

Consulat général de France à jérusalem,2013)) 

لمصفكؼ مف السابع كحتى  لممرحمة األساسية العميا الفرنسيةمعممة لمادة المغة  تعمؿ ككف الباحثةك  
، كخبلؿ ضكاحي القدس–ديس الثانكية التابعة لمديرية التربية كالتعميـ  في مدرسة بنات أبك العاشر

فيـ ميارة  في الطالباتلدل  كبلتمشكجكد  حظبليب التدريس، كانت تلدراستيا لمساقات ماجستير أسا
كجياف لعممة  نصاترنسية. كألف الكبلـ كاإلي في حصص المغة الفيالتعبير الشفكميارة المسمكع 
كترل . تقاف عممية االستماع تقكد المتعمـ إلى الطبلقة في الكبلـإف فإ ،"عممية االتصاؿ"ي فكاحدة 

المخصصة لميارة  ةالدراسي عف قصكر في طرح المادة ان جقد يككف نات شكاليةالباحثة أف جكىر اإل
 المتبنى لمصؼ العاشر في كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية، في منياج المغة الفرنسية االستماع

Kiosque2   المستكل الثانيA2 )القصكر كذلؾ يكمف. ك  )كفؽ اإلطار المرجعي األكركبي لمغات 
المتبعة  ليةاآلك ، فيـ المسمكعميارة  سك در لخططيـ المتعمقة في عدادىـ إخبلؿ  سات المعمميففي ممار 

لى آلية معالجتيـ كترتيبييـ لمتسجيبلت الصكتية إ ،كقد يعكد ىذا القصكر  .التحضير لحصصيـ في
  .ليدؼ الدرس المخصص لميارة فيـ المسمكع كفقان  ،التي يقكمكف باختيارىا
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 (Himber et al.2015) المستكل الثاني  le Kiosque 2 لمقرر الدراسيإلى ا الباحثة  رجكعكب

 le kiosque 2 –Guide Pédagogique  غة الفرنسية المتبنى،لمنياج الم كدليؿ المعمـ
(Himber et al.2015) فيـ  ميارة عمىتدريب الطمبة بالمعمميف مـز ي يماكمي فأ الحظت، فقد

تخمميا فكاصؿ زمنية ية تاليمرات مت 3 صكتي خضاع المتعمـ لبلستماع لتسجيؿ  إب المتمثمة المسمكع
جابتيا كتدكينيا كتابيا إيجاد إكعة مف األسئمة التي يتكجب عميو كتضع بيف يدم المتعمـ مجم .بسيطة

 .تاليةمرات مت 3تسجيؿ الصكتي نفسو خبلؿ استماعو لم

دكره قد ب. كالذم رنامج  قائـ عمى االستماع الفعاؿفي اتباع ب لدل الباحثة الرغبة تمف ىنا فقد تكلد
طالبات المغة الفرنسية في مديرية كالتعبير الشفيي لدل مسمكع الفيـ ال ا في تنمية ميارتييؤثر ايجاب

مشكمة ال، حيث يمكف تحديد الطمبة كالمعمميف عمى حد سكاء. ما يعكد بالفائدة عمى ضكاحي القدس
  فيما يمي:

مغة في ال ،ييتنمية ميارتي فيـ المسمكع كالتعبير الشف في اؿقائـ عمى االستماع الفعّ  أثر برنامجما 
كىؿ يختمؼ  .ضكاحي القدسالتربية كالتعميـ  مديريةفي  رالعاشلدل طالبات الصؼ نسية الفر 

 باختبلؼ التطبيقيف القبمي كالبعدم؟

 أىداف الدراسة: 3.1

 : تحقيؽ ما يأتي دراسةىدفت ىذه ال

خصائييف أشراؼ ا  بمتابعة ك  أعدتو الباحثة قائـ عمى االستماع الفعاؿ  لى أثر برنامجإلتعرؼ ا -
 فيفي المغة الفرنسية لدل طالبات الصؼ العاشر  أثره في تنيمة ميارة فيـ المسمكعكتبياف  ،لغكييف
 .ضكاحي القدسمديرية 

 الباتية ميارة التعبير الشفيي لدل طفي تنم القائـ عمى االستماع الفعاؿ البرنامج بياف أثرت -
 ضكاحي القدس. مديرية ي المغة الفرنسية فيف الصؼ العاشر
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 أسئمة الدراسة: 4.1

في المغة الفرنسية لدل  فعاؿ في تنمية ميارة فيـ المسمكعقائـ عمى االستماع الما أثر برنامج  -
 طالبات الصؼ العاشر في مديرية ضكاحي القدس؟ كىؿ يختمؼ باختبلؼ التطبيقيف القبمي كالبعدم

  ؟)قبؿ استخداـ البرنامج، كبعده(

في المغة الفرنسية لدل  في تنمية ميارة التعبير الشفيي قائـ عمى االستماع الفعاؿما أثر برنامج  -
طالبات الصؼ العاشر في مديرية ضكاحي القدس؟ كىؿ يختمؼ باختبلؼ التطبيقيف القبمي 

 ؟)قبؿ استخداـ البرنامج،كبعده(كالبعدم

 تبمورت أسئمة الدراسة كما يمي:و 

فيـ  ةميار داة قياس الحسابية أل متكسطاتالحصائية بيف إ: ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة السؤال األول
تعزل لمتغير  مديرية ضكاحي القدس،في  لدل طالبات الصؼ العاشر في المغة الفرنسية المسمكع
 ؟قبؿ استخداـ البرنامج كبعده (لبعدما ،لقبمي)االتطبيؽ 

 ةميار داة قياس أل الحسابية متكسطاتالحصائية بيف إىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  :ني السؤال الثا
تعزل  مديرية ضكاحي القدس،في  لدل طالبات الصؼ العاشرفي المغة الفرنسية ي يالتعبير الشف

 ؟قبؿ استخداـ البرنامج كبعده (عدمالب ،لقبمي)االتطبيؽ لمتغير 

 فرضيات الدراسة: 5.1

 :تيةدراسة الفرضيات الصفرية اآلنبثقت عف أسئمة الا

داة قياس الحسابية أل متكسطاتالحصائية بيف إذات داللة ال تكجد فركؽ : فرضية الصفرية األولىال
تعزل  مديرية ضكاحي القدس،في  لدل طالبات الصؼ العاشر في المغة الفرنسية فيـ المسمكع ةميار 

 .قبؿ استخداـ البرنامج كبعده (لبعدما ،لقبمي)االتطبيؽ لمتغير 

داة قياس أل  الحسابية متكسطاتالحصائية بيف إذات داللة ال تكجد فركؽ  :الصفرية الثانيةالفرضية 
تعزل  مديرية ضكاحي القدس،في  لدل طالبات الصؼ العاشرفي المغة الفرنسية ي يالتعبير الشف ةميار 

 .قبؿ استخداـ البرنامج كبعده (لبعدما ،لقبمي)االتطبيؽ لمتغير 
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 :أىمية الدراسة  6.1

 األىمية النظرية :

طمبة لتعميـ المغة الفرنسية في  ةالمتعمق ةالتربكي ياتلؤلدب نكعية ضافةإتمثؿ ىذه الدراسة  -1
غفاليا كىي فيـ إكف ال يمبتسميطيا الضكء عمى ميارات  كذلؾ، الفمسطينية الحككميةالمدارس 
 ،اؿاالستماع الفعّ قائـ عمى  ؽ برنامجآلية تطبيبدكرىا تكضح كىي كالتعبير الشفيي. المسمكع 
كيمكنيـ تمقائيا  درة عمى فيـ المسمكععزز القي اعتيادم في الحصص الصفية. كىذابشكؿ  كتنفيذىا
 يو. عما استمعكا إل اين يعبير شفمف الت

ا الدراسةىذه  أكلت -2 فيـ ي تنمية ميارتي قائـ عمى االستماع الفعاؿ ف تقصي أثر برنامجل أىتمامن
ي: كى الخمس كيةالمغ ناتمكك الفي  أثر ىذا البرنامجمف خبلؿ مراقبة ي، المسمكع كالتعبير الشفي

 (.االستعماؿ االجتماعي لمغةالمعاني، اعد، )األصكات، الصرؼ، القك 

 األىمية التطبيقية:

قد معممي المغة الفرنسية في المدارس الحككمية، المعايير التي يدم تضع ىذه الدراسة بيف  -1
كالتعبير  فيـ المسمكعيب المخصصة لميارتي حصص التدر لدفعيـ نحك تأمؿ مدل تطابؽ خططيـ ت

الدراسة تككف ىذه س. ك مع األىداؼ الكاجب مراعاتيا لتحقيؽ أفضؿ النتائج في الميارتيف الشفيي
 لدراسات عممية تربكية حكؿ قضايا تخص تعميـ المغات في فمسطيف، إذ يمكف أف تقاس نتائج اتمييدن 

 .ىذه الدراسة عمى المغات األخرل
ى عداد دركس استماع تستند إلإفي  منياج المغة الفرنسية في فمسطيف كاضعي ذه الدراسةفيد ىت -2

  االستماع الفعاؿ.
ف كميكؿ الطمبة تجسر ىذه الدراسة اليكة بيف المنياج المتبنى لتعميـ المغة الفرنسية في فمسطي -3

أف تعميـ المغة الفرنسية بحد ذاتو تحديان في ظؿ غياب منياج فمسطيني بحت. إذ الفمسطينييف. 
يتعممو كىذه سمة تفتح المجاؿ لممتعمـ باختيار ما يشكؿ خطكة  اؿلقائـ عمى االستماع الفعّ ا البرنامجف

 الفمسطينية.المناىج تغيب في 
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 حدود الدراسة: 7.1

 كىي: ،معينةحدكد اقتصرت ىذه الدراسة عمى 

المدارس الحككمية التي اعتمدتيا كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية لتدريس  المكانية : لحدكدا-
 مديرية التربية كالتعميـ في ضكاحي القدس. المغة الفرنسية )مادة اختيارية( في 

 في ()شعبة المغة الفرنسية العاشرالمغة الفرنسية في الصؼ  طالباتعينة قصدية )البشرية:  كدالحد-
 الثانكية(. أبكديس مدرسة بنات 

( في مدرسة المغة الفرنسية في الصؼ العاشر )شعبة المغة الفرنسيةعينة استطبلعية: )طالبات    
 العيزرية الثانكية(. بنات 

 ـ.2018-2017ؿ الثاني لمعاـ الدراسي تـ تطبيؽ ىذه الدراسة خبلؿ الفص الزمنية : كدالحد-

 المفاىمية: اقتصرت عمى المفاىيـ كالمصطمحات الكاردة في الدراسة. كدالحد-

 .اؿقائـ عمى االستماع الفعّ  برنامج-

 DELF Scorlaireالمستكل الثاني إلمتحاف   A2ة فيـ المسمكع لمصؼ العاشرقياس ميار أداة -
 )المستندة إلى أىداؼ ميارة فيـ المسمكع كفؽ اإلطار األكركبي المرجعي المشترؾ لمغات(

 DELF Scolaireإلمتحاف  المستكل الثاني  A2لمصؼ العاشر يالتعبير الشفيقياس ميارة أداة -
 التعبير الشفيي كفؽ اإلطار األكركبي المرجعي المشترؾ لمغات(.)المستندة إلى أىداؼ ميارة 

 مصطمحات الدراسة : 8.1

ف المكاد الدراسية مصحكبة بإشارات منيجية، كُمرَفقة البرنامج ىك قائمة م :(اصطالحاً )البرنامج 
 (2013. البرجاكم)بتعميمات حكؿ الطريقة التي َينبغي أف تتبع في عممية التدريس

لميارات االستماع لمعدة كفقان مجمكعة مف الدركس ا :عمى أنو ( يائجراإ) نامجبر الكتعرؼ الباحثة 
أىداؼ كأنشطة خطة ك تمؿ عمى كيش .كالتعبير الشفيي الفيـ المسمكعغرض تنمية ميارتي لؿ، االفعّ 
 لدل الطمبة. البلزمة لتنمية ىاتيف الميارتيف جراءات كأساليب التقكيـكا  
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 :(Écoute) االستماع
ىك عممية معقدة في طبيعتيا تشتمؿ عمى إدراؾ الرمكز المغكية المنطكقة عف طريؽ :)اصطالحًا(
دراؾ الكظيفة االتصالية ) الرسالة ( المتضمنة في  كفيـ مدلكؿ ىذه الرمكز. ،السمعيالتمييز  كا 

كتفاعؿ الخبرات المحمكلة في ىذه الرسالة مع خبرات المستمع كقيمو  المنطكؽ.الرمكز أك الكبلـ 
. لذلؾ عية المناسبةالمكضك كنقد ىذه الخبرات كتقكيميا كالحكـ عمييا في ضكء المعايير  ،كمعاييره
 .(1991)مدككر،

 ((Écoute active ّعالستماع الفاال

 أنو( Rogers & Farson,1987عرفو كؿ مف كارؿ ركجرز كريتشارد فارسكف ) : )اصطالحا( 
تكظيفيا في حاؿ كانت كال يمكف  ،لفردالشخصية التي يتمتع بيا ا تنمك كفؽ القكاعد السمككية "ميارة

قضاء كقتن طكيبلن في االستماع الشخصية تتعارض مع أساس المكقؼ. فيك ال يقصد بو  السمككيات
حياتية يكمية أك  التي تظير في مكاقؼلمشكبلت اآلخريف، بؿ طريقة لمتغمب عمى ىذه المشكبلت 

 1ص ."خبلؿ العمؿ كيستند إلى االستماع الكاعي

تجنب عكامؿ التشتت يك  ،يزيد فييا المستمع انتباىو ممنيجة عممية بأنو: أجرائياً وتعرفو الباحثة 
ـ ذلؾ عف طريؽ تدريب ال .الذىني  كلالىتماـ بمحتعمى ميارات ىذا النكع مف االستماع كا مستمعكيت
. فأسمكبو في قؼ االتصالي غالبا ما يككف فّعاالكيشار ىنا أف المتحدث في ىذا المك  .الحديث

تتكلد لدل المتعمـ ف ينصت لغرض الفيـ الجيد. الحديث ال ما يقكلو يؤثر في )المستقبؿ( كيجعمو
كيصؿ إلى . دكف مقاطعة كبكؿ تركيز ،إلى أف يفرغ المتحدث مف كبلمو لمقدرة عمى االستماعا

 فيـ المسمكع في ميارتيلدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب كيتحدد ذلؾ با مرحمة )المستمع الفّعاؿ(
 لذلؾ. ةالمعد االستماع الفعاؿ"ميارات أداة قياس "  كفؽكالتعبير الشفيي 

 Compréhension Orale)) فيم المسموعميارة 
كيركز انتباىو إلى  ،اىتماماتوالمستمع لممتحدث كؿ  ميارة معقدة يعطي فييا الشخص :)اصطالحًا(

يماءاتو، ككؿ حركاتو ،أصكاتو كيحاكؿ تفسير ،حديثو  .( 2016) سعكال. كسكناتو ،كا 
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عمى  عممية االتصالية التي تنطكمال ركيزةا بأني ميارة فيم المسموع حثةالبا تعرفجرائيًا، فإأما 
يتحدد . ك مفيكمة لكبل الطرفيف التفاعؿ معو في محادثة ـ أكحسف االصغاء لممتحدث بغرض الفي

 يارة فيـ المسمكعأداة قياس م"ؽ كف في ميارة فيـ المسمكعدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب ذلؾ بال
 .لذلؾ ةالمعد في االستماع الفعاؿ"

  (Production Orale) ييالشف ميارة التعبير

اإلفصاح عما في النفس مف أفكار، كمشاعر  التعبير بأنو (2003) كالحكامدة عاشكرعرؼ 
كيعطي صكرة عف صفاتو االجتماعية  ،كىك الذم يكشؼ عف المرء كمكاىبو ،أك الخطابةحادثة بالم

 التي تحقؽ التكافؽ بينو كبيف أفراد المجتمع.

نقاش خبلؿ داء األفكار لفظيان  إبعمى القدرة  :ابأني التعبير الشفيي اجرائياميارة وتعرف الباحثة 
كيتحدد ذلؾ بالدرجة التي  ا مف ميكلو كصفاتو.. يظير خبلليا المتحدث جانبن اأك حكؿ حديث م معيف

ميارة التعبير الشفيي في أداة قياس كفؽ :" ي يفي ميارة التعبير الشف يحصؿ عمييا الطالب 
 لذلؾ. ةالمعد" االستماع الفعاؿ

ه المرحمة في فمسطيف حيث تبدأ ىذ يىك الصؼ األخير في مرحمة التعميـ األساس الصف العاشر:
ا16-14بيف ). كتتراكح أعمار الطمبة في ىذه المرحمة مف الصؼ األكؿ حتى العاشر  .( عامن

 (2001،كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينيةمدكنات )

  Cadre européen commun de référence pour)طار األوروبي المشترك لمغاتاإل
) CECRL-les langues  

ا االتحاد صاغي قاعدة مرجعية مشتركة عرفتو كحدة سياسات المغة في المجمس األكركبي عمى أنو 
كتكحيد  ،كصياغة كتبيا ،لغرض تككيف برامج متخصصة لتعميـ المغات األكركبية ،األكركبي

المتعمميف  اءلمتحقؽ مف قدرات كأدكبي لمغات ككسيمة طار األكر ـ اإلستخدامتحاناتيا الرسمية . كي
 -:المغكية المرجعية كىيكفقا لممستكيات  المغكية

 ((A1, A2,B1,B2,C1,C2 التقدـ المغة الفرنسيةعمـ يحؽ لمتإذ  ،ةلمرحمة المدرسيكيشتمؿ ا 
تبعا كذلؾ    B2المتقدـالمستكل كحتى   A1 المبتدئ مستكلالمف (DELF)  المتحاف الديمؼ

   (Unité des politiques linguistiques,2018).الذم كصؿ إليو المغكم ممستكلل
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 الثانيلفصل ا
________________________________________________ 

 :النظري والدراسات السابقة طاراإل
تجاربيا  اإلطبلع عمى، لغرض لدراسات السابقةالؤلدب التربكم السابؽ ك  يتضمف ىذا الفصؿ عرضان 

 كمف ثـ التعقيب عمييا. ،ليذه الدراسةف قاعدة معرفية عميقة م الباحثة لبلنطبلؽ كفنتائجيا، كالتي تمك 

 

 األدب التربوي النظري: 1.2

نظاـ معقد مف الرمكز االصطبلحية المعبرة عف التفكير كالتكاصؿ. بأنيا  منذ األزؿ، المغةعرفت 
كذلؾ لغرض  ،شارات متداكلة، يتـ تمرير األفكار مف خبللياإما يميز المغة بأنيا تحتكم عمى  كأىـ

فيـ عممية التكاصؿ المشتركة. ككي تككف ىذه العممية ناجحة، فبل بد أف يستخدـ المتحدث كالمستمع 
كفي  ،أم بمعنى يكظؼ لغة الجسد بالطريقة المبلئمة ز بشكؿ مناسب كصحيح.ىذه اإلشارات كالرمك 

فإف  ؛(طرفي االتصاؿ) المرسؿ كالمستقبؿ رساؿ المعمكمات مف أحدإاضطراب في آلية  حدكثحاؿ 
 .(2004)العشاكم، شؿاعمة، كفي بعض األحياف تفالمغكم تككف غير فعممية التكاصؿ كالفيـ 

 الستماع وعالقتو بالميارات المغوية األخرى:ا 1.2.2

يمثؿ ، فاالستماعأما تتجمى العبلقة بيف االستماع كالتحدث في أف التحدث يمثؿ جانب اإلرسػاؿ، 
في البداية، فالتحدث إلييا إال مف خبلؿ استماعو  كال يمكف لممتكمـ أف يكتسب المغة .جانب االستقباؿ

ميارة فيـ  ي فإفكبالتال يعكس لغة االستعماؿ اليكمي التي يمارسيا المتكمـ في بيئتو االجتماعية
االستماع ك ىما كسيمتاف أساسيتػاف لبلتصاؿ في مراحؿ العمر المبكرة.  المسمكع كميارة التعبير الشفيي

في النمك العقمي في ىذه  عمى كجو الخصكص مف العناصر األساسية في تككيف المفاىيـ اإلدراكية
 .(1981)يكنس كآخركف، المرحمة
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ألف المغة تتصؼ بجكىرىا   ؛ما بميارة لغكية كاحدة ااتصالي ا حكارّيالصعب أف ينفرد مكقفمف اك 
ممنا مكقؼ حكارم بيف زبكف مع مكظؼ االستقباؿ في فندؽ ما. فإننا سنبلحظ أفمك تبالتماسؾ كالترابط. 

تو في الحصكؿ عمى في آف معان، فالزبكف سيعبر عف رغب لميارات المغكية األساسية األربعؾ اااشتر 
(، كىك في أثناء تعبيره ىذا يتمقى مف المكظؼ ردان باإليجاب فيستمع الزبكف إلى اين يغرفة )تعبير شف
تُعطى لمزبكف  التي يتكمـ فييا الزبكف، ثـ نفسيا المحظةباؿ )فيما سماعيان(، كذلؾ في مكظؼ االستق
كألف التدريس الناجح لمغة يبنى عمى  .كىكذا كثـ التعبير الكتابي( ،يـ المقركء)ف تعبئتيابطاقة ُيكمؼ ب

األخرل . أما مع مجرد دمج ميارة  -ىنا–نظريات مكتممة كليست نظريات جزئية. فبل يعني التكامؿ 
ف المكقؼ أ ستقباؿ، فسنبلحظبكف كمكظؼ االذا رجعنا إلى صميـ المكقؼ االتصالي بيف الز إ

ـ المسمكع ينطكم عمى مستمع . كفيفييكع كالتعبير الشفيـ المسم ىما :فأساسو ميارتااالتصالي 
 . (1981)يكنس كآخركف، لخكض حكار بمستكل يكازم ما استمع لو مسبقا ذلؾ كيؤىمو، متيقظ

ا بمعزؿ مكجياف لعممة كاحدة. كال يمكف تعمـ إحداىتمثبلف ي يالشف فيـ المسمكع كالتعبير تيكلعؿ ميار 
البحكث كىذا ما تشير إليو  ،( De Grandpré,2016)جراندبرم دك ؾيؤكد ذلإذ  ،عف األخرل

تركز في حيث الكندية عمى ميارة فيـ المسمكع،  (Québec) بيؾكي قاطعةفي م التربكية التي تجرل
 عمى ميارة التعبير الشفيي.  اأساسي

كيعتبر أف  يرفض المفيـك البنيكم لعممية تعمـ المغة الثانية،بف خمدكف اأف  (2016، بكىني)يشير 
المغة تعتمد عمى التفكير كليس عمى الحفظ الغيبي. كيشير إلى أف عممية اكتساب المغة تتـ  عممية تعمـ

كمثاؿ عمى ذلؾ، المحاكالت التي  ،بطريقتيف: األكلى: مف خبلؿ سماع كبلـ البيئة المحيطة كحفظو
 ،االكتساب تعتمد عمى الناحية االبداعية فيفيقـك بيا الطفؿ باستعماؿ الكبلـ المتعمـ. أما الثانية: 

إلى أف يصبح فف  ،ع المتعمـ يتجدد في كؿ لحظة حديثسما إفّ إذ  ،كالتي تستند عمى السماع
 (2016، بكىني)تحقؽ لديو ميارات المستمع الفّعاؿ. ة راسخة في ذىف مف االستماع ممكة كصف

 

 

 

 



11 
 

 مميزات عممية االستماع:2.2.2. 

يث ال يتجاكز مرحمة تمقي حب، أك ميارة سمبية فّعاؿساد االعتقاد قديمان بأف االستماع ىك نشاط غير 
ذم يخمك مف الصحة تـ ذاؾ االعتقاد الجيد. دكف القياـ بأدنى  أم رادية،إبطريقة ال  معمكمات

عممية نشطة تتضمف كىك ميارة إيجابية ك  اؿفعّ ط نشاىك ستماع الضحضو. كأثبتت األبحاث أف ا
تقاف الميارات المغكية كىي الطريؽ إل سترجاعيا.اخزيف المادة ك لتفكيؾ كالتركيب كتاالستقباؿ كالتحميؿ كا

 .(Shouyan,2003)خرلاألُ 

 االستماع. إذأبدنا التي قد تخمط عمى المتعمـ مفيـك االستماع. فالسمع ال يعني  ،كتعددت المفاىيـ
كىك عممية  ،مف مصدرىا دكف إعارتيا أدنى انتباه عمى التقاط األذف لذبذبات صكتية السمع يقتصر

كقدرتيا عمى التقاط  ،ا العضكيةالتركيبة الداخمية لؤلذف، كسبلمتي تعتمد عمى ،سيمة غير معقدة
عمى ما يتـ سماعو مف أجؿ  بتركيز االنتباهاألخير  ييتـإذ ، اإلستماععف  السمع ألصكات. كيختمؼا

صكدة. بطريقة غير مقالسماع يقتصر عمى األصكات المجردة، كيحدث ف، اإذن  تحقيؽ غرض معيف.
مف تحركات االستماع كاإلنصات يرتكزاف عمى فيـ كتفسير لتمؾ األصكات مع ما يرافقيا بينما 

يماءات )  .(2010 شرقي،كا 

 أشكال عممية االستماع:3.2.2 

 : ستماع، كمف أشكاؿ االالذم جاء ألجمو كذلؾ تبعان لمغرض ،تتنكع أشكاؿ االستماع

عممية استرجاع لممادة المسمكعة، كتذكر التسمسؿ في تتابع أحداثيا  االستماع التذكرم: كفيو تتـ .1
 ككذلؾ استعادة جزئيات منيا.

االستماع االستنتاجي: الذم يفضي إلى استخراج الفكرة الرئيسة كما يتفرع عنيا مف أفكار جزئية  .2
 المطركحة.لمنص المسمكع. كاالستدالؿ عمى المفردات غير المألكفة مف المعمكمات األساسية 

ثنيف. كالتمييز بيف احدثيف مف االستماع عمى المكازنة بيف مت االستماع الناقد: يقؼ ىذا النكع .3
مقارنة بيف األفكار الصحيحة كالخاطئة. كيستمـز كذلؾ التمييز كيجرم . ايالكممات المسمكعة كمعاني

  حميبلن مكضكعيان.بيف الحقائؽ كاآلراء. مف خبلؿ فيـ حقيقة مشاعر المتكمـ كتحميؿ حديثو ت
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لغرض حؿ مشكمة معينة. كالطبيب يستمع لممريض  المستمع ىك أف يستمعاالستماع العبلجي:  .4
كيقدـ العبلج  ،كيفيـ منشأىا ،بالتالي يحاكؿ أف يشخصيا ،الذم يسرد لو أزمة صحية ألمت بو كىك

 .البلـز ليا
مثؿ  ،كاالستفادة مما يستمع إليوىك االستماع النابع مف رغبة لبلستماع ع التذكقي: االستما .5

 كيتميز المستمع خبلؿ ىذه العممية بفعاليتو كانتباىو. .شعرية أك خطاب أك نشيد االستماع إلى قصيدة
فيشعر بذلؾ الشعكر  ،كيتخيؿ نفسو مكانو ،ىك أف يستمع المخاطب لممتحدثاالستماع التعاطفي:  .6

  أحاسيسو.فيتعاطؼ معو في انفعالتو ك  ،الذم غمب عمى المتحدث
كاالستماع إليو  ،بو اآلخر يتحدثالذم ييدؼ إلى إيبلء أىمية لما ىك االستماع فعاؿ : االستماع ال .7

 (1997، زىراف) نشاء اتصاؿ فعاؿ، كا  بستيعابقصد الفيـ كاال

 :في العممية االتصالية الخمس غويةنات المّ المكوّ  4.2.2

كمف ثـ يبدأ  ،تحضر في ذىنو فكرة، فتتبمكر صاؿ بشكؿ فردم مف قبؿ المرسؿ، إذتبدأ عممية االت
البحث عف طريقة ليكصؿ بيا تمؾ الفكرة لممستقبؿ. كمف ىذا المنطمؽ، جاء كصؼ عممية االتصاؿ 

ف حدثت بيف الفرد ، فيي ال تحدث إال بكجكد طرؼ ثاف  بؿ إنيا جماعية  بأنيا عممية غير فردية. . كا 
 ليا في الحقيقة مف شيء.  ليسفيي تككف عممية اتصاؿ مجازية،  كنفسو،

كيتككف االتصاؿ بيف المرسؿ كالمستقبؿ مف عدة عمميات. منيا ما ىك ذىني كمنيا ما ىك عضمي. 
كلعؿ الجانب الذىني يتككف مما يستحضر في ذاكرة الفرد مف أفكار. فيحاكؿ نقميا إلى المستقبؿ 

. كبذلؾ كىما: إما شفاىنا أك كتابةن متي نقؿ الرسالة، بطريقة كاضحة. بعدىا يمكف أف يختار إحدل كسي
تنشأ عممية االتصاؿ. إذ تتطمب في الحالتيف،سكاء الشفاىة أك الكتابة، إلى رد المستقبؿ.كلتحقيؽ قكة 

 لذلؾ االتصاؿ، يستمـز ذلؾ أمريف:

 أكالن: نسؽ مف القكاعد المكزعة عمى أقساـ الكبلـ األربعة.

، كالتي تشكؿ كالمتفؽ عمييا في معاجـ خاصة لمغة ثانيا: مخزكف مف المفردات المتعمقة بالمغة
  (.2016)يكسؼ،تصاؿ ) المرسؿ، المستقبؿ(. رصيدان ذىنيا لطرفي اال

 ىي:  المغكية ، كتعرؼ أيضا بمجاالت المغة الخمس، ىذه المككناتمككنات 5ف المغة مف كتتكك 
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" كىك األصكاتعمـ تكامؿ "مح عمى يطمؽ ىذا المصط (:Phonétiqueن الصوتي )المكوّ  .1
 .ديسوسٌر،ومارتٌنًوجاكبسونوبلومفٌلدوقلٌزونولٌونزالمصطمح المتفؽ عميو مف قبؿ

و يختص في أصكات المغة. فقد تكصؿ العمماء إلى أف لمصكت جكانب، ككؿ منيا لو أسمكب حيث إنّ 
لدراسة كؿ  يختمؼ عما في الجانب اآلخر. كلذلؾ كجد العمماء أنو مف الميـ تخصيص فرع مف العمـ

 فكنيتؾ ، فمنيـ مف أطمؽ عمييا د تعددت آراء العمماء حكؿ تسمية ىذا الفرع ىذه الجكانب. كلق
(Phonétique) ، كمنيـ مف أطمؽ عمييا فكنكلكجيا(Phonologie)  تعددت كجيات نظر . ك

ككنيا  العمماء حكؿ استخدامات كمتا التسميتيف. فالفكنيتيؾ يطمؽ عمى عمـ دراسة األصكات مف حيث
كذلؾ دكف التدقيؽ في ىذه األصكات. كىذا الجانب يعنى ا منطكقة، ليا تأثير سمعي معيف، أحداثن 

إلى "عمـ  (Phonétique) بالمادة الصكتية كالقكانيف الصكتية. كلذلؾ عُّرب مصطمح فكنيتيؾ
ة، أم ، فيك عمـ أساسي يعنى بتنظيـ المادة الصكتي (Phonologie)األصكات". أما الفكنكلكجيا

 (.2016المعرفة، ت مف حيث كظائفيا في المغة. )بيت بمعنى آخر يبحث في األصكا
( Badonعدد مف األصكات تختمؼ في نطقيا مف سياؽ لغكم إلى آخر. كيقيس بادكف )ىناؾ 

أك     sourd[S]le المثاؿ الفرنسي التالي: صكت  (Badon, 2018)خبير تعميـ المغة الفرنسية 

. كمثاؿ عمى  [S]الصامتة، بمعنى أنيا تكتب بصكر عدة ك تمفظ بصكتيا نفسو  [S]ما يعرؼ بػ 

. كمف األمثمة عمى طرؽ [S]عمى أنو كتعني حمكيات، يمفظ الصكت فييا  sert sDeكممة  ذلؾ

 الصامت ما يمي: [S]الكتابة لمصكت 

 كتعني"ىذا".   ”Ce“كما في كممة  [S]فإنو يمفظ  iأك   eإذا كرد بعده حرؼ   Cالحرؼ -

 كتعني "فرنسي".  ”français“كما في كممة    [S]يمفظ كذلؾ بصكت  Çالمتحرؾ   الحرؼ -

 بمعنى "انتباه". ”Attention“إذا تبعو حرؼ عّمة كما في المثاؿ :  [S]يمفظ بصكت  Tالحرؼ -

. لكف جية الفيزيائيةلك الناحية الفسيكيك إذا، فإف الفكنيتيؾ ييتـ بتسجيؿ المادة الصكتية، كتحميميا مف 

كيسمى   [Z] الحرؼ في الكممة يمفظ عمى أنو  عكلكف نتيجة لمكض Sىناؾ كممات تحتكم الحرؼ 
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كتعني  ert sDé، كمثاؿ عمى ذلؾ كممة المتحركة Sأم  sonore [S]ىذا الصكت بػ 

 (Badon, 2018)صحراء

 بية يسمى ىذا العمـ بعمـ عر بالمغة ال (:Morphologie فولوجي )ر الموالصرفي /ن المكوّ  .2
ص  (1996)التيانكم، اأك مغمكطن  افيو التركيب المغكم إف كاف صحيحن  عمـ يعرؼ "الصرؼ"كىك

22. 

   كيختص في الدراسات  ،أما بالمغات األخرل التي ال تحتكم إعراب، فإنو يدعى "الميزاف الصرفي"
  ،أىؿ الصنعة" النحك ببل خبلؼ مفقاؿ الرضي:" إف التصريؼ جزء مف أجزاء التحميمية لمغة.   

باالىتماـ كالعناية مف قبؿ المغكيف يكازم اىتماميـ بالدرس  ف ىذا المككف المغكم، لـ يحظَ كمع ذلؾ فإ
كف معرفة اشتقاقات الكبلـ إال النحكم. كىك في كؿ المغات، يعتبر الميزاف المخصص ليا. كال يم

 ، تحت اسـ كاحد كىك التركيبعيما معناكالنحك كثيرا ما يتـ جم كلذلؾ فإف الصرؼ ؛بو
 كألف المغة الفرنسية التينية، فيي مميئة (.2018ؼ،)يكس

بالنيايات الصرفية. بعكس بعض المغات كالمغة الصينية التي ال كجكد لعمـ الصرؼ فييا. كمف 
  National, Nationalité, Nationalisme, Nationاألمثمة عمى مككف الصرؼ الكممات التالية 

 فيـ ييدؼ إلى جمع كتنظيـ الكممات كبياف اشتقاقاتيا كتصريفاتيا تؤدم إلى تغيير معناىا.

النحك المعركؼ كيندرج فيو عمـ   :(construction grammaticalواعدي )ن القالمكوّ  .3
 .(2010( الذم ييتـ بقكاعد تنظيـ الكممة، كالجممة، كالعبارة. )الراجحي،Syntaxeالسينتاكس )ب

. فبل بد مف االلتزاـ بقكاعد المغة عند تككيف الجمؿ بكيفية انتظاـ الكممات لتككف جمبلن كىك يختص 
 ككف صياغتيا كاضحة.لت

كلو تسمية ُأخرل كىي )المككف الداللي( كيندرج تحف  :(Sémantique) ن المفاىيميالمكوّ -4
التعريؼ،كالتنكير ، إذ ييتـ بالحاؿ الذم كردت عميو الكممات، مف عمـ عمـ الدالالت كالمعاني

 كالتأنيث كالتذكير كما إذا كاف لفظيا يطابؽ مقتضى الحاؿ. كالمثاؿ عمى ذلؾ في المغة الفرنسية
savoir    :كىك أحد أفعاؿ المجمكعة الثانية كيعني )يعرؼ( إذا كرد في جممة بالشكؿ التالي

savoir-faire   يككف المعني )خبرة(. كمثاؿ آخر: كممةlivre  كال يمكف ليا معنياف بالفرنسية ،
 uneيقصد بيا )كتاب( ككممة   un livreمثبلن . تحديد المعنى إال بأداة التعريؼ التي تسبؽ الكممة
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livre    كفيما يأتي تكضيحان غـ(500" أم ما يعادؿ )"نصؼ كيمك قياس الكزف كحدةيقصد بيا .
 لممثاليف:

.un livreOmar a acheté   كتابان. أم اشترل عمر 

 de beurre. une livreOmar a acheté  مف الزبدة. غراـ 500 أم اشترل عمر 

كىي ظاىرة لسانية ال يقؼ  : (Pragmatique)/البراجماتي االستعمال االجتماعي لمغة نمكوّ -5
بؿ تيتـ بالرسالة التي ترد إلى المستقبؿ متضمنة مجمكعة  ،يصاؿ المعمكمةماليا عند حدكد إاستع

فيغير أفكاره  ،مف العكاطؼ كاالنفعاالت. ىذه المشاعر التي تحمميا الرسالة قد تؤثر في المستقبؿ
إلى األداء الكبلمي ضمف السياؽ، فيميزىا كيفسرىا كفؽ كينظر ىذا المككف المغكم  كانطباعو.

كيحقؽ ىذا المككف المغكم بعمـ الظكاىر المغكية في مجاؿ االستعماؿ. المكقؼ.كلذلؾ سمي ىذا العمـ 
ىما اإلنجازية )كالطمب،كاألمر، كالكعد...( أك غايات تأثيرية المتعمقة بالمستقبؿ نفسو ككيفية غايتيف 

مؿ متضمنات القكؿ كمثاؿ عمى ذلؾ: حيف يككف الجك باردان يقكؿ كيش رده )الرفض أك القبكؿ(.
ؿ ذلؾ لفظان بؿ عرؼ ى أف المتحدث يشعر بالبرد، لـ يقالنافذة! كىذا دليؿ ضمني عم أحدىـ : أغمؽ

 -sous   فيغمؽ المستقبؿ النافذة تنفيذان لؤلمر الضمني. يعرؼ ذلؾ بالفرنسية ،ؿ ذلؾ ضمنان بِ ستقَ المُ 
entendu 

فإف  الكاردة أعبله.مما ال شؾ فيو أف المغة نسيج متكامؿ كال يمكف االستغناء عف أحد مككناتيا ك 
لممستقبؿ. كبيذا كعبارات دالة بكضكح حكؿ ما يقكلو المرسؿ  مبلن اكتمؿ التركيب فيما بينيا أعطت جُ 

 (.2016)بكعرفة، تصالية عممية ناجحةتككف العممية اال

 :الاالستماع الفعّ 5.2.2. 

تيدؼ الظيار مدل فيـ ( Rogersىك استراتيجية طكرىا عالـ النفس األمريكي كارؿ ركجرز )
المخاطب لمرسالة التي يكجييا إليو المتحدث. فيتكلد لدل المتحدث الثقة بعدـ المقاطعة مف قبؿ 

 .بقصد الفيـالمستمع لو كتنمك لدل المستمع المقدرة عمى التركيز كاالصغاء طكيبلن 
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 قكاعد لبلستماع الفّعاؿ كىي: 5كيركز ركجرز في استراتيجيتو عمى 

 تقباؿ لممستمع.حسف االس -1
 التركيز عمى ما يريد بو مف القكؿ كليس القكؿ بحد ذاتو. -2
 اإلصغاء لآلخر كليس لمشكمتو التي يعرضيا. -3
 إظيار االحتراـ لآلخر. -4
 (HR4free,2016)  أف تككف ردكد فعؿ المستقبؿ انعكاسنا كمرآة حقيقية لما يقكلو المرسؿ. -5

. في األدبيات السابقة التي تناكلناىا في ىذه الدراسة بعدة مسميات كرد مصطمح اإلستماع الفعاؿكقد 
كما  (االستماع النشط)الستماع، فبعض الدراسات أسمتو ذا النكع مف الكصؼ مفيـك ى استخدمت جميا

 كفي بعضيا (2016جاء في )عبيد، كما (االستماع الفعاؿ) أسمتو بػأيضا  كبعضيا( 2012في )مزيد،
تعددت كما . (2010كما كرد في )الشنطي، (االستماع اليادؼ االستيعابي) أطمؽ عميو  اآلخر

ثحست يب جبء  (Active Listening):. فقد كرد في اإلنجميزية كما يميفي األدبيات األجنبيةمسمياتو 

 (Nelson,2003)كًب ٔرد فً (Attentive Listening) ٔ (Rogers & Farson,1987) فً 

 ٔ (Effective Listening) ( كما كرد فيHelaly, 2000). 

 كىي: فقد كردت المصطمحات التالية كصفان لبلستماع الفعاؿ ،أما في األدبيات الفرنسية

 " Écoute Unique  "كما كرد فياالستماع لمرة كاحدة (MANITOBA,2005) 

Écoute Active  "كما كرد في  "االستماع الفعاؿ(HR4free,2016)  (كDe Grandpré,2016) 

كما كرد في  "االستماع القائـ عمى االستقباؿ الفكرم"   Écoute-réception immédiate ك 
(Lubino,2016). 

مصطمح "االستماع الفعاؿ" ألنو األكثر  ةدراسال تبنت في ىذه ف الباحثة قدأ ىنا، تجدر االشارة
لمغات الثبلث: العربية،  كالترجمة ذاتيا بالمعنى ذاتو ان ه الدراسات، ككذلؾ الرتباطو لغكياستخدامان في ىذ

 نجميزية كالفرنسية.اإل
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 :أىمية االستماع الفّعال6.2.2. 

و بنظر إلى غيره، كال أطرافؾ نإذا كممؾ الكالي فأصغ إلى كبلمو كال تشغؿ طرفؾ ع"إبف المقفع : يقكؿ 
(. 9919)ابف المقفع،بعمؿ، كال قمبؾ بحديث نفس، كاحذر ىذه الخصمة مف نفسؾ، كتعاىدىا بجيدؾ" 

 .52ص

ستماع الفّعاؿ. كمنيا قصتو عميو مف الدركس ما يعممنا اال ،كفي سنة نبينا محمد عميو الصبلة كالسبلـ
حيث قد  ،ـ قائبل: " يا ابف أخي، إنؾ مّناالسبلـ مع عتبة بف ربيعة. إذ جاء عتبة إلى النبي الكري
نؾ قد أتيت قكمؾ بأمر عظيـ: فرقت بو عممت مف السمطة في العشيرة كالمكانة في النسب.  كا 

لكف النبي عميو  -عميو السبلـ-كسفيت بو أحبلميـ.." كميا اتيامات مف عتبة مكجية لمنبي  ،جماعتيـ
سمع مني! أعرض ايكمؿ عتبة: "..كعبت آليتيـ. فك نصت لو. ألـ يقاطعو بؿ  -ة كالسبلـأفضؿ الصبل
 ا لعمؾ تقبؿ بعضيا.عميؾ أمكرن 

 فقاؿ لوحتى النياية.  رؼ ما سيعرضو عميو عتبة مف ىرطقات. كلكف أراد أف يستمع لوكاف النبي يع
 تغرم أىؿ الدنيا: اب الذم يحبو. فعرض عميو عتبة أمكرن قاه بالمّ : "قؿ يا أبا الكليد". أم أنو كنّ النبي

مف أمكالنا  العرض األكؿ: يا ابف أخي، إف كنت إنما تريد بما جئت بو مف ىذا األمر ماالن، جمعنا لؾ
 حتى تككف أكثرنا ماالن.

ف كنت تريد بو شرفنا َسّكدناؾ عمينا، حتى ال نقطع أمرنا دكنؾ.  العرض الثاني: كا 
ف كنت تريد بو ممكنا، ممكناؾ عمينا.  العرض الثالث: كا 

ف كاف  -كلكف حاكؿ عتبة أف يخرجو في صكرة مؤدبة-ميذبالعرض الرابع: كىك عرض غير  قاؿ: كا 
بذلنا فيو أمكالنا حتى نبرئؾ طمبنا لؾ الطب، ك  ،ال تستطيع رده عف نفسؾ ،تيؾ ِرْئينا تراهىذا الذم يأ

 ما غمب التابع عمى الرجؿ حتى ُيداكل منو.بو ر فإنّ  .منو
اؿ. فقاؿ لو ستماع الفعّ كىنا ىي قمة اال "أك قد فرغت يا أبا الكليد؟ "كعندما فرغ، سألو عميو السبلـ:

 !فاسمع مني ،الكريـ: اآلف دكرم النبيعتبة : نعـ. فقاؿ لو 
االستماع بعد كؿ ىذا األدب العظيـ مف النبي الكريـ. كأخذ عتبة يستمع لمرسكؿ  فمـ يكف عتبة ليرفض

مت. كعندما فرغ النبي مف تبلكتيا قاؿ لو عتبة : أنشدؾ اهلل  ،عميو السبلـ كىك يقرأ آيات مف سكرة ُفصِّ
غارقتاف بالدمع. فعندما كصؿ قاؿ بعض جماعتو: نحمؼ باهلل أنو ه اعينك كالرحـ. كعاد إلى قكمو 

كىك في قمة  ،جاءكـ بكجو غير الذم ذىب عميو. كأخذ يحكي قصتو في المفاكضات مع الرسكؿ
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 يا أبا الكليد .فقالكا: سحرؾ كاهلل كعدـ إيذائو -عميو السبلـ -التأثر يطمب مف قكمو أف يترككا النبي
 !بمسانو

 (2010برأيو متمسكنا: ىذا رأيي فيو، فاصنعكا ما بدا لكـ. )السرجاني،ىك عتبة ك فأجابيـ 
كمع ىذا، ما زاؿ ىناؾ بعض الناس يؤمنكف بأف االستماع ينمك مع اإلنساف بطريقة تمقائية ما داـ لو 

فيك كالمشي كالكبلـ، كىذا الرأم يخمك مف الصحة بشكؿ قاطع. فالطفؿ في حاجة إلى مف  ،أذناف
ا، فيك بحاجة كذلؾ . إذن أف لو رجميفكبحاجة لمتدريب عمى المشي رغـ  ،يعممو الكبلـ رغـ إف لو فما

 (1991، مدككر) ميارات االستماع رغـ أف لو أذنيفلمف يدربو عمى 

فيقـك بدكر مثبط  أما عدـ اإلصغاء، .متحدث عمى قكؿ ما يدكر في ذىنوال اؿاالستماع الفعّ كيساعد 
أحد مقكمات النجاح الرئيسة لمسياسييف  اؿ،الفعّ  االستماع فيو أفّ  ال شؾ كمما. ليمة المتحدث

)أبك  فييـ كاإلعبلمييف كالتربكييف كالدعاة كغيرىـ ممف يتكاصمكف مع اآلخريف لمتأثير
 .(2005صكاكيف،

. يكسبو كد اآلخريف كاحتراميـ لويجعؿ الطرؼ اآلخر يتجاكب معو كمع رغباتو ك  ،المستمع الجيد إذ أفّ 
مف األمكر التي تخص حياة الفرد داخؿ  في جممةفعاؿ تكمف أىمية االستماع الك . (1999)كفافي،

راؽ في  أسمكبنسانية ك ميمة في بناء العبلقات اإلكسمية  كىكقاتو مع اآلخريف. مجتمعو كتؤثر في عبل
 .(2005،الطكباسيك )عمياف ك  (1997الحصكؿ عمى المعمكمات كالمعرفة كالثفاقة. )زىراف،

االستدالؿ بحسب خمفياتنا نبنا كبيذا يج ،أحد طرؽ التربية في التعامؿ يعد االستماع الفعاؿك  
 إفّ لحكـ عمى األشياء بمكضكعية، حيث يساىـ في بناء فرد قادر عمى اك  كماكمعمكماتنا المسبقة. 

 ستماععدـ اال إفّ يعممنا تكفير الكقت كالجيد، إذ ك . عايير تقييمنا لآلخريف أكثر عدالن يجعؿ م ستماعاال
أف ميارة اإلستماع الفعاؿ تأتي  (2005)الطكباسيعمياف ك كقد بيف ألعماؿ. قد يكمفنا إعادة أداء ا

نقؿ الخبرات كالمعمكمات كاألفكار لآلخريف مف أجؿ تنكيرىـ يتمثؿ في  تعميمي كمعرفيلتحقيؽ ىدؼ 
)عمياف  كسابيـ ميارات تساعدىـ في حياتيـ.ا  يـ العممية كالمعرفية كالفكرية ك كتحسيف مستكيات

 (2005، الطكباسيك 
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 أىداف االستماع الفعال: 6.2.2
 ىي:اؿ يحمؿ في ثناياه أربعة أىداؼ عّ االستماع الف أف (1999،البدكم)الصديقي ك رل كؿ مف ت
فعف طريؽ االستماع انتقؿ التراث الثقافى  .اليدؼ التثقيفي: الذم ينقؿ التراث كالعادات لممستمع .1

)الصديقي  .كالحضارل عبر األجياؿ. كلكال الركاية كاالستماع كالحفظ لضاعت كاندثرت أمـ بثقافتو
 (1981)سيد،ك (1999،البدكمك 
 الذم يكسب الفرد اتجاىات مستقبمية.اليدؼ التكجييي:  .2
 كتحفيز العامميف. اليدؼ اإلدارم: الذم يحسف سير العمؿ .3
 جتماعي: الذم مف شأنو تقكية األكاصر االجتماعية.اليدؼ اال .4

 ال والمسؤولية الممقاة عمى عاتق المعمم:االستماع الفعّ 7.2.2. 

ا  ايمعب المعمـ دكرن  يك األكثر اتصاالن بطمبتو. كلديو المعرفة فة ميارة االستماع الفعاؿ يمنفي تىامًّ
حصص  3كككف الصؼ العاشر يحظى ب  اكلفظين  اا كسمعين الجيدة بأف طمبتو يتكاصمكف بصرين 

أسبكعية مخصصة لمادة المغة الفرنسية، فإف ميارة االستماع في حصص المغة الفرنسية تحظى بنسبة 
)فيـ المسمكع كالتعبير الشفيي، كفيـ المقركء كالتعبير  ارات المغكية األربعؿ الكمي لممي% مف المعد25

المغكية  ية المخصصة لبقية الميارتكىذا ما يعادؿ ربع النصاب الكامؿ مف الحصص الدراس ،الكتابي(
االستماع . خبلؿ التبلميذ مف نقص في االنتباه يسمح لممعمـ معرفة ما لدل  ،ىذا الزمف إفاألربع. 

 مكاف التقميؿ مف التشتت السمعي كالبصرم لدل طمبتو. كيحاكؿ قدر اإل ،ينظـ الفصؿ الدراسي فيك

ال يمكف الكصكؿ دكنيما إلى  ، يتكجب عمى المعمـ التحقؽ منيما، إذفيفإف ىناؾ مطمب ،كعميو
 اؿ كىما: االستماع الفعّ 

 عمى تمييز األصكات.  رناأف يككف المتعمـ قاد -1
 ا عمى االستماع لغرض معيف .أف يككف المتعمـ قادرن  -2

اؿ. فقبؿ جبات التي عمى المعمـ االلتزاـ بيا رغبة بتنمية االستماع الفعّ افإف ىناؾ عدد مف الك  ،كلذلؾ
 البدء بعممية التدريب ينبغي عمى المعمـ:

اؿ ىمية االستماع الفعّ التركيز عمى أ كمف ثـ ،عاـ كعي طمبتو بأىمية االستماع بشكؿ   أف يثير أكال:
مؿ أك كفي كؿ األماكف سكاء إف كانت مدرسة أك مقر ع ،عمى كجو الخصكص في كؿ مكاقؼ الحياة

 .محيطنافي عبلقاتنا مع ابنا ثر إيجا في معالجة القضايا اليكمية كيؤ ميـ جدن كىك الشارع أك المنزؿ. 
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فبل بد مف تكفير مكاقؼ استماع  يف جيديف،ليصبحكا مستمع إذا أراد المعمـ أف يييئ طمبتوا: ثاني
 ـ معيا.ءي المرحمة العمرية لطمبتو. كتتبلمتنكعة تحكم الخبرات التي ينبغي أف يدركيا المتعمـ ف

يـ ألف يككف أكؿ مف يستمعكا لو جيدا. كىذا ال يعني أف يتحدث إلييـ يعد المعمـ تبلميذه كيييئثالثا: 
ة لمجمكس في أماكنيـ كالبقاء يقظيف بآذانيـ بصكت منخفض بؿ بصكت كاضح يكفي ليندفع الطمب

 كعقكليـ.
ثيـ عمى المشاركة مع تاحة الفرصة أماـ الطمبة لمحديث كمناقشة الخبرات التي تستيكييـ كتحإ رابعا:

   (MANITOBA, 2005)  .ضمف المكضكع ذاتوا بعضيـ بعضن 
المتعمميف في بدايات تعمميـ يتكجب تييئتيـ  قد أكضح أفمندلسكف أف  (Guan,2005) جكاف  أشارك 

ـ لمتخمص مف العادات السيئة كذلؾ بغرض معالجة  ،كباألخص تمؾ المرتبطة باإلصغاء الجيد ،كتدريبي
 ،عمى الرغـ مف أنيـ لـ يتعرفكا بعد عمى أساسيات المغة ،كؿ مجمكعة مف المعمكمات المرسمة إلييـ

 كجو. كمؿليؤدكا تمؾ المياـ عمى أ

 :الالفعّ  االستماعميارة عوامل تؤثر في المتعمم خالل تعممو 8.2.2. 

، الستماع الفعاؿكساب تبلميذه ميارة اإلية الممقاة عمى عاتؽ المعمـ في التعرؼ عمى المسؤك لقد تـ 
 ياالتعميمية كىك )المتعمـ(. كككن سمط الضكء عمى العنصر األساسي لمعمميةتأف كتكد الباحثة اآلف 

 ،التي يعاني منيا الطمبة خبلؿ تعمميـ لمغة أجنبية كىي ميارة فيـ المسمكع مشكبلتالإحدل  تتناكل
 خبلؿ تعممو لميارة االستماع الفعاؿ اسييف يتحكماف بالمتعمـتماما أف ىناؾ عامميف أس تدرؾ افإني

 ,Guan) غير لغكية. عكامؿالف إلى قسميف :األكؿ العكامؿ المغكية كاآلخر ف العامبلاكيقسـ ىذ

2005)     

سيئة أثناء االستماع الحكاجز النفسية التي تكلد لدل المتعمـ ممارسات  غير لغكية؛كمف ضمف العكامؿ 
طمبة الذيف تبدك عمييـ مبلمح القمؽ كالتكتر خبلؿ تطبيؽ أنشطة االستماع، خاصة المف  . فيناؾ عدد
كىذا يؤدم إلى   .يتضجركف كيحبطكف بشكؿ سريع ، تراىـرات غير مفيكمة بالنسبة ليـعندما ترد عبا

كينجـ عف ذلؾ حالة مف الكبت خبلؿ التماريف الذىنية  .عدـ القدرة عمى التركيز كمتابعة االستماع
فينتيي بو المطاؼ إلى   و.إلياىتمامو لما يستمع  كمما قؿّ  ،تتمخص بأنو: كمما استمع الطالب أكثر

يمكف  كاالستماع الفعاؿ فقداف األمؿ بفيـ لمتسجيبلت الصكتية. كلذلؾ فإف استخداـ استرتيجية مبلئمة
 أف يخمؽ حمكال ناجعة.
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تـ  الفعاؿ، برنامج مرتكز عمى االستراتيجيات المعرفية لتحفيز المتعمميف عمى االستماعلتطبيؽ كفي 
 . تبيف مف خبلؿ ىذا التطبيؽبغية تدارؾ معضمة " فيـ المسمكع"س لعدد مف طرائؽ التدرياخضاعيـ 

أف تبني مثؿ تمؾ األساليب مف قبؿ المعمـ، يزيد مف ثقة المتعمـ بنفسو كيؤدم إلى رفع تحصيمو في 
ميارة الفيـ السماعي. كتشير الدراسات حكؿ استراتيجيات االستماع بأف الزيادة في مستكل فيـ 

إنيا بؿ ، أك جمؿ محددة بسيطة عمى فيـ كمماتغير مرتكزة ىي بكظيفتيا  ،لمتعمـالمسمكع لدل ا
رتبط كذلؾ بتعمـ معالجة تك  تيجيات المتعمقة باالستماع كمالية التي تطبؽ عبرىا االستراتستند لآل

 كاستخراج المعمكمات المطمكبة.

فإنو  ،ليتمكف مف االستماع كاالستفادة منيا ،كرغـ كؿ ما يتـ كضعو مف مكاد لغكية بيف يدم الطالب
فقداف الرغبة بمتابعة االستماع في حصص التدريب لفيـ المسمكع. لكف ب غالبا ما ينتيي بو المطاؼ

عمى آلية السيطرة عمى مشاعره . فيي تمؾ األزمة، عمينا أكال تدريبو  إذا أردنا أف نساعده في تخطي
 ناجحة لمتقميؿ مف التكتر لديو.  

 كسابيـ ىذه الميارة " السيطرة عمى مشاعرىـ، ما يمي: ا  ئؽ التي تساىـ في تعزيز الطمبة ك مف الطراك 

تحدث الطالب إلى نفسو: فيي مف الطرائؽ التي تساىـ في تخفيض الضغط كالتكتر النفسي لديو  -1
 خاصة عند استماعو لتسجيؿ صكتي.

ـ في زيادة ثقة استخداـ كافة الطرؽ كالكسائؿ ال -2 كتعززه كتحفزه ليككف أكثر  ،نفسوب الطالبتي تساى
 اكثيرن ـ المسمكع كأف يخمف أنو سيرتكب إيجابية كال يقع ضحية شكككو التي تسبؽ درس أك اختبار في

 مف األخطاء ما يؤدم إلى زيادة شكككو في صحة اجابتو.
مرتبط بالمستكل ، فقد أظيرت أف ذلؾ تمعيف الجيديفالتي ركزت عمى المساسة أما بالنسبة لنتائج الدر 

االستراتيجية الماكراء المعرفية تستخدـ بشكؿ ىذه كشفت الدراسة بأف ك  .التقني لمتفكير بصكت مرتفع
 (Guan, 2005) .بة الطم معالجة مستكل الفيـ لدلخاص ل

 المستمع المتيقظ والمستمع غير المنتبو:الفرق بين  8.2.2

الفيـ المسمكع يستطيع الطالب " الذم يمتمؾ مف خبلؿ تمريف  أَّ(Guan,2005) لقد كضح جكاف
كذلؾ كفقا لعدد مف التماريف المختمفة  ،ميارة االستماع الجيد "أف يتبنى عدة استراتيجيات لبلستماع

 التي يكمفو بيا المعمـ. كىك قادر أف يسيطر كذلؾ عمى عممية االستماع طكاؿ فترة التمريف.



22 
 

مكصكؿ إلى و يكظؼ بكعي كمركنة استراتيجيات مبلئمة لكفي حاؿ كاجيتو مشكمة خبلؿ التمريف، فإن
 عة أداءاتو كعمؿ تقكيـ ذاتي ليا.بعد الفراغ مف تماريف فيـ المسمكع تراه يقـك بمراجك الحؿ المبلئـ. 

كذلؾ عمى العكس تماما مف المستمع )الغير منتبو( الضعيؼ الذم غالبا ال يستطيع التفريؽ بيف مياـ 
ى مطابقة ما عمكالمركنة كالقدرة  الكافي الكعيتطمب منو ذلؾ ي تككؿ إليو.حيث ياالستماع المختمفة الت
عمى  الصنؼ مف المستمعيف غير قادر . كما أف ىذالتنفيذه خبلؿ التمريف يأيطمب منو مع ما يتي

. كما لبا مف استرجاع ما تـ عرضو ذىنياكال يتمكف غا ،إيجاد حؿ لممشكمة التي تكاجيو أثناء االستماع
 مف االستماع.  غو بعد الفرائألدا اذاتين  اأنو ال يجرم تقكيمن 

 )غير المنتبو( كالمستمع الضعيؼ )المتيقظ( إف االختبلفات ما بيف المستمع الجيد :خبلصة القكؿ
ترتكز بشكؿ كبير عمى مستكل التبلميذ المعرفي. بمعنى أف المستمع الجيد ىك ذلؾ الشخص الذم 

كذلؾ مف خبلؿ استنتاجو لمصعكبات التي  ،جازىاإنلمميمة التي يجب عميو  ة معرفيةيستطيع تبني تقني
 يعانييا. ككذلؾ مف خبلؿ تقديمو لمقترحات كحمكؿ لكؿ مشكمة قد ترتبط باالستراتيجة المستخدمة.

(Guan,2005) 

أنو فإف المستمع الجيد ال يتميز فقط بكثرة معرفتو لبلستراتيجيات المعرفية. بؿ  كفي طبيعة الحاؿ،
يحاكؿ أف يدمج فيما بينيا محددا بذلؾ االستراتيجية األكثر مبلءمة لتحقيؽ اليدؼ المنشكد. أم أنو 

 يتميز بإدراكو ككعيو الكبيريف باستراتيجيات ما كراء المعرفة.

ة في استراتيجة االستماع الفعاؿ تتربع عمى عرش استراتيجيات ما كراء المعرف فّ إنستطيع القكؿ كىنا 
 المتعمـ لمرحمة االستماع الناقد.ؤسس تفيـ كاالستيعاب ك بعمؽ ال ي تقيسـ المسمكع. فيميارة في

 ال:مراحل االستماع الفعّ 

اؿ( بخمس مراحؿ متتالية، متى اؿ أك ما يعرؼ أيضا بعممية )االنصات الفعّ تمر عممية االستماع الفعّ 
كؿ منا أف يفيـ كؿ مرحمة مف يتكجب عمى  . كلذااؿحصؿ خمؿ في أحدىا تفشؿ عممية االتصاؿ الفعّ 

كيجند كافة أفكاره كجيده في كؿ مرحمة، كذلؾ بغية تحسيف ميارتو االستماعية  ،مراحؿ ىذا االستماع
 كفيما يمي تبياف ليذه المراحؿ الخمس: ،كزيادة فعاليتو االتصالية
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 مرحمة السماع: (1

بالمكجات الصكتية عف طريؽ األذف إذ حساس كتتمثؿ في عممية اإلالفّعاؿ  ستماعراحؿ اإلأكلى م يى
كالذكؽ كالممس" بتعزيز  ،يتاح لمدماغ ترجمتيا. بينما تقـك الحكاس األخرل كىي :" حاسة البصر، كالشـ

ي الكارد في الُمرَسؿ مف االتصاؿ غير المفظ ترجميا الدماغ كذلؾ باالستفادةالرسالة الصكتية التي 
 يماءاتو. ا  كدالالتو ك 

 ،االستقباؿ إلى عممية تشكيش مف قبؿ أصكات ازدكاجية أك بسبب عدـ االنتباه. كلذلؾكقد يتعرض ىذا 
 كيمغي التركيز شتت الفكريفيك  ما يعترضياكييمؿ  ،فإنو عمى المستقبؿ أف يركز في الرسالة الصكتية

 .(1999ديف،)

المستمع يركز ف إستقباؿ، حيث ( عمى ىذه المرحمة مرحمة االShouyuan,2003)كانغ شكياف أطمؽ 
 .لذاكرتو اناه غالبان ما يككف مألكفذفطبيعة الصكت الذم تمقتو أ ،اىتمامو عمى المادة السماعية جؿّ 

بما أف ىذا التخزيف ليس إال تخزيف مؤقت، فإف المستمع ك كىك مخزف مسبقان في )الذاكرة قصيرة األمد(. 
إف المعمكمات المسبقة المخزنة لديو سيتـ إذا ما استغنى عف تبني استراتيجية استماع تبلئـ المكقؼ، ف

 استبداليا عمى الفكر بالمعمكمات الجديدة التي تمقاىا لمتك.

تخزيف يـ لمحادثة شفيية، فإنيـ يدرككف تمامان ف عندما يعيركف انتباىيف الجيديعكلذلؾ نرل أف المستم
أم البرىة كفي فترة االستراحة "ة أماميـ. حكؿ المعمكمات المتاح انتقائيإالمعمكمات كيككف انتباىيـ 

عكف الجيدكف بتحكيؿ الكممات المفتاحية أك ميقـك المست أك لمرد لفظيان، جاباتالمخصصة لتدكيف اإل
 (Shouyuan,2003)عناصر السياؽ إلى الذاكرة طكيمة األمد. 

 مرحمة التفسير: (2

االستيعاب كالتذكر. كىنا تقسـ ىذه كىي المرحمة الثانية لبلستماع الفعاؿ كتشتمؿ عمى عنصريف ىما: 
المرحمة إلى عمميتيف ففي االستيعاب يتكصؿ المستمع إلى فيـ مشترؾ لما يقكلو المتحدث.أما في 
 التذكر، فيستطيع المستمع أف يربط ما استمع لو بالمعنى المناسب كفقان لما اختزنتو ذاكرتو مف تجارب.

ؿ ما تـ سماعو كربطو بالمعاني التي تخزنيا ذاكرة التفسير، التي مف شأنيا تحمي ةثـ تأتي مرحم
 المستقبؿ. كيتـ ذلؾ عمى النحك اآلتي:



24 
 

محددة متأثرا بقيمو الشخصية كمعتقداتو كأفكاره  ييا معانئتصؿ الكممات لممستمع، يقـك باعطاعندما 
، التي غالبان كدكافعو كتكقعاتو كاحتياجاتو. فتككف ىذه المرحمة ىي أىـ مراحؿ عممية االتصاؿ المباشر

نو قد ال تككف لدييـ خمفية كاحدة حكؿ المعنى المعطى إ إذ .فييا كؿ مف المرسؿ كالمستقبؿما يختمؼ 
ننى قد يفسر المستقبؿ الرسالة بمعالفيـ الخاطئ لمرسالة المتمقاة. فما يعرؼ بلمكممات. كينتج عف ذلؾ 

يماءات الرسائؿ غير المفظية مثؿ اإللؾ برسؿ. كيتأثر ذعف المعنى الذم يقصده المُ  امختمؼ تمامن 
 (1999ديف،رسؿ. )كالتعبير الجسدم الصادر عف المُ 

حميؿ مف أصكات إلى التؾ، إذ يقـك المتمقي أك المستمع بتعرؼ ىذه المرحمة لدل شكياف بمرحمة التفكي
المستمع ببناء كممات، أك تعابير اصطبلحية أك جمؿ أك غيرىا مف الكحدات المغكية. بعدىا، يقـك ىذا 

عممية عبلج كحدات  فّ إحيث ، المرحمة أىمية ىذه إلىىنا، كتجدر االشارة  معنى ليا في مخيمتو.
 و لمنص الصكتي عمى الكجو الصحيح.ميعف ف بذىف المستمع ىي المسؤكلة خزينياالمعرفة كت

(Shouyuan,2003). 

 مرحمة التقويم : (3

 يوحينيا يتكجب عمك في ىذه المرحمة، ينشأ لدل المستقبؿ انطباع أك مضمكف لمرسالة المستقبمة، 
ف  صداره حكماإكذلؾ قبؿ  ،تجميع كافة خبراتو كالمعمكمات المتاحة لو حكؿ نص الرسالة. حتى كا 

كذلؾ لضماف عممية االتصاؿ  ،تطمب ذلؾ منو أف يسأؿ المتحدث عف بعض المعاني غير الكاضحة
 (2018 رات التعامؿ مع الغير،)مجمكعة كتب ميا الفعاؿ بينيما.

تحظى بأىمية بالغة ضمف  " مرحمة التقكيـ"-أعني ىنا- بلحظ أف ىذه المرحمةيكرد، ف المتأمؿ فيما إ
عمى ما  بداء رده المستعجؿا  و ك ئصدار آراإاؿ. فيي تحد مف تسرع المستمع في مراحؿ االستماع الفع

مرحمة التقكيـ بأنيا تجنب المستمع  مو. كما تتجمى أىميةكذلؾ قبؿ أف ينيي المتحدث كبل ،استمع إليو
 .هكمقاصد المتحدث المسبؽ عمى نكايا الكقكع في خطأ الحكـ

. كذلؾ بحسب طبيعة الحديث كمضمكنو ،قد يتـ تجاىميا أحيانا مرحمة ىذه التجدر اإلشارة ىنا، أف 
 .عابران الحديث إذا كاف  كبخاصةبعض األقكاؿ خبلؿ الحديث،  ا بتقكيـعادة ال ييتـ كثير فالمستقبؿ 
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 ر: ذكّ مرحمة التّ  (4

يا ئكمات التي استقبميا، لحيف استدعاىي المرحمة التي يقـك بيا المستمع بتجميع كتخزيف المعم
   شكياف أما( 2018،ميارات التعامؿ مع الغيرمجمكعة كتب ستخداميا في المستقبؿ. )كا

(Shouyuan,2003) بحيث يقـك المستمع  .ة بمرحمة التكظيؼ، أك االستخداـىذه المرحميسمى ف
بغية الكصكؿ إلى الفيـ السميـ لممادة  بربط المعنى الذم تشكؿ في ذىنو مع معمكماتو السابقة

يعرفكف كيفية كيستند ىذا لما لديو مف معرفة عامة كمعرفة لغكية. فالمستمعكف الجيدكف  السماعية.
 ابقة بفاعمية. تكظيؼ معرفتيـ الس

  مرحمة االستجابة: (5

ينظر ليذه المرحمة عمى أنيا ليست مف مراحؿ االستماع  (Shouyuan,2003)شكياف ننكه ىنا أف 
)  ة كصؿ بيف المرحمتيفقحمكالفعاؿ كيعتبرىا مرحمة مف مراحؿ التحدث. في الكاقع، تأتي ىذه المرحمة 

كأكؿ مرحمة في مراحؿ التحدث. ، تي كآخر مرحمة في مراحؿ االستماعإذ تأ كالتحدث( أم االستماع 
تبدأ االستجابة باستخداـ االتصاؿ المفظي أم الحديث أك بكاسطة لغة الجسد. كاليدؼ الرئيسي ىنا ك 

مجمكعة ( كمت بالشكؿ الصحيح. يمت كقُ فُ قد التو التي إستُِمَع إلييا جيدان ىك اشعار المتحدث أف رس
 .(2018،ميارات التعامؿ مع الغيركتب 

تحكيؿ األصكات المتمقاة إلى معمكمات، كذلؾ بيقـك المستمع  خبلؿ عممية االستماع :خبلصة القكؿ
يحفز األذف بدكره الذم  التي تتمقى األكامر مف الدماغ ظائؼ األساسية لحاسة السمعباالعتماد عمى الك 

ف عممية المعالجة كالتخزيف كالتذكر كاالسترجاع تأتي  المغكية. استخداـ المعارؼ المغكية كغيرعمى  كا 
س النظرم القائـ عمى أف تعميـ ميارات ساكىذا يكافؽ األ بمثابة ضماف لنكعية االستماع كفاعميتو.

تخزف في الذاكرة طكيمة إذ  في ذاكرتو، الجةعاالستماع الفعاؿ يضمف لممتدرب استدامة المعمكمات الم
 (Shouyuan,2003). متى لـز األمر شفييان بيا ر بيامف مستكل قدرتو عمى التعبي يزيد ألمد ما

تقاف إخصكصا في مرحمة ما قبؿ  ،مف األمكر الشاقة اؿممارسة االستماع الفعّ  نستنتج مما سبق أن
كتصبح شأنيا شأف أم  .فردلم بح عادة مف العادات اليكميةفإنيا تص ،تقانياإىذه الميارة. لكف لمجرد 

. كىذا الجيد يعتبر ياتقاند إلإلى جيىذه الميارة تحتاج  . لكف،يمارسيا الفرد بشكؿ ال كاع  ميارة 
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عممنا أف مف عكاقب االستماع كبخاصة إذ  .ستراتيجيةفكائد ىذه االأماـ ذكر فيك ال يكاد يُ  ،استحقمُ 
 .(2010)السرجاني، ما يؤثر عمى العبلقات البشرية. ئالسيّ 

 ال:الفعّ  تدل عمى االستماع عالمات

كىذا  ،يستجيب مف خبلليا المستمع لممتحدثتندرج في إطار لغة الجسد. ف المفظية دالالت غيرىناؾ 
كذلؾ باختبلؼ المجتمع  ،غير مناسبة العبلمات ىذه تككف قد ذلؾ كمعالناس.  ما يفضمو أغمب

 كمف ىذه الدالالت: .كالثقافات

 اإليماءات يقظ االنتباه، فإلى جانب المستمع أف إذ يمكف استخداميا إلظياراالبتسامة الصغيرة:  -1
 .كفيميا استيعاب الرسائؿ الصكتية عمى التأكيد في قكية االبتسامات تككف أف يمكف ،الرأسية

لكف أحيانان . المتحدث إلى المستمع ينظر أف أيضان  كالمشجع الطبيعي جدان  فمف التكاصؿ البصرم: -2
ىذا ما تشير لو لغة الجسد  .الخجكليف لممتحدثيف بالنسبة خاصة ،مخيفنا االتصاؿ بالنظرات يككف كثيرة

لدل أؤلئؾ األشخاص، فيـ ينظركف إلى جبية المتكمـ أك ينظركف إلى ناحية أخرل أثناء الحديث بعيدنا 
 (Skills you need,2018) عف المتحدث.

ؿ ستقبِ ؿ كيفيـ أف المُ رسِ يشعر بيا المُ ك ؿ ستقبِ لمُ ؤدييا اي فيي طريقة كقكؼ أك جمكس الكضعية: -3
 أثناء لميؿ جانبان ا أك األماـ إلى تكاءاال إلى المتيقظ المستمع يميؿبحيث . اؿيتمقى رسالتو بشكؿ فعّ 

الجية  إلىراحتو إ أك ،ميبلن طفيفان  الرأسكإمالة  ،اؿالفعّ  االستماع مف أخرل عبلماتكىناؾ . الجمكس
 اليمنى أك اليسرل.

 المتحدث قبؿ مف المستخدمة الكجو تعبيرات كؿحيث تنعكس بطريقة ال إرادية، لمحاكاة )المرآة(: ا -4
 المكاقؼ في التعاطؼ إظيار في تساعد أف التأممية التعبيرات ليذه يمكف كجو المستمع الجيد. عمى

 (HR4 free,2016) أك ابداء الحزف أك المكاساة كما يقارب ذلؾ. .اإلنسانية

 ال:ميارة االستماع الفعّ صعوبة 
تطمب التركيز كالفكر نيا تإذ أالستماع الفّعاؿ صعبة التعمـ، ىناؾ مف األسباب ما يجعؿ ميارة ا

ف كاف المتحدث نفسو غير من ،نتباه إلى لغة الجسد كالتفكير المنطقيالمنفتح كاال طقي. كما أف حتى كا 
كممة في الدقيقة. بينما قدرتو عمى الحديث تصؿ  500ستماع تصؿ إلى ما يمثؿ قدرة اإلنساف عمى اال

أضعاؼ االستماع. كفي الغالب يككف الرد الشفيي  3كممة في الدقيقة. كىي تمثؿ تقريبان  130إلى 
 كقد يشغؿ المستمع  نفسو في تقصي ما قصده المتحدث. ،طار الحديثإخارج 
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يقفزكف إلى  يجعميـ ماسمفان.  إلييـ نيـ يعممكف ما سيقكلو المتحدثكيغمب عمى أكثر الناس االعتقاد بأ
اؿ في الحصص المدرسية، حيث يتـ تعميـ لميارة االستماع الفعّ  النتائج فكران.  كما أف ىناؾ اغفاالن 

رة االستماع دكف أدنى التفات لتنمية ميا األخرل لكتابة كالمحادثة كجميع المياراتالقراءة كا
 .(2010السرجاني،)اؿالفعّ 
داخؿ الغرفة  فيؿ كؿ طالب يجمس ،عف حاؿ االستماع الفعاؿ في الغرفة الصفية تتساءؿ الباحثة ،كىنا

 ؟االن فعّ  امعممو يمكف اعتباره مستمعن  الصفية محدقان في كجو
اؿ، تفشؿ بسبب اخفاؽ المستقبؿ )الطالب( في اإلصغاء ستماع الفعّ دراسات إلى أف عممية االتشير ال

مة(. فبل يفيـ المستقبؿ محتكل الرسالة المنقكلة لو الجيد لممتحدث ) المعمـ( أك )المادة الصكتية المسجّ 
اؿ بيف المستقبؿ نشاء اتصاؿ فعّ إا الخمؿ في عدة معكقات تحكؿ دكف صكتيان فيمان كامبلن . كيكمف ىذ

 كالمتحدث. كتنقسـ ىذه المعكقات إلى خمسة أصناؼ ىي:
ما يمنعو مف أف يميز األصكات  سمعية، المستمع يعاني مف مشكبلتكأف يككف  معوقات جسمية:

 .كعدـ فيـ مضمكف الرسالة ،التي تنطمؽ مف المتحدث مما يؤدم إلى التشكيش كاالضطراب
 (2013)العميرم،

 كىي عقبات ناتجة عف تفكير المستمع، كمف أسبابيا:معوقات ذىنية: 
 لممكضكعات الصعبة كالشائكة في الرسائؿ المستقبمة.يتجنب الطالب المستقبؿ االستماع 

 كعدـ التركيز.، ككذلؾ الصداع ،التشتت الذىني ك السرحاف كأحبلـ اليقظة
 نة قد تككف تحمؿ دالالتبمعنى أنو ال يركز في جزئيات معي ،استبعاد جزء ميـ مف مكضكع اإلتصاؿ

 كثيرة حكؿ المادة المسمكعة.كمعاني 
 الذم يحكؿ دكف فيـ المعاني الرئيسة التي تقكد لمفيـ.ضعؼ المخزكف المغكم 

 صدار الطالب قبؿ االستماع لممكضكع حكما مسبقان عمى ماىيتو كمحتكاه.إ 
 .يأخذ الطالب المستقبؿ أحيانا عف المتحدث انطباعان شخصيان دكف أف يفيـ معنى حديثو 
 ف ،يمتمؾ الطالب المستقبؿ لعقمية مغمقة غير قابمة لمتغير  كضعت أمامو حقائؽ كبراىيف. حتى كا 
  ـ بما يستيكيو. كيرفض أف يعير أدنى اىتمامو ينتقي الطالب المستقبؿ أحيانان لما يحب سماعو، فييت

 لبقية المكضكع.
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إذ يشعر المستقبؿ في بعض األحياف بحالة مف الضغط أك اإلجياد أك الغضب أك  معوقات عاطفية:
اآلخريف.  كالنزكع لمتيكـ كالسخرية مما يستمع إليو أك مف الممؿ. تثير لديو الميؿ نحك مقاطعة 

اآلخريف. كفي بعض األحياف يميؿ بعض المستقبميف لمتحيز كحب الجدؿ كاالستئثار بالحديث كعدـ 
 إعطاء ألنفسيـ الفرصة باإلصغاء.

 
ناؾ إذ ينشغؿ المستقبؿ بأشياء محيطة بو داخؿ الغرفة الصفية. كأحيانان يحدث ى: معوقات بيئية

ستماع لديو فبل يتمكف مف تدكيف ما استمع البيئة المحيطة ما يعيؽ عممية االتشكيش أك ضكضاء في 
 .امؿ مع الغير(ميارات التعمجمكعة كتب )  إليو في كراستو

  
 :يلتعبير الشفيال واعّ ن االستماع الفالقة بيالع 9.2.2

حيث  ،تربطيما عبلقة طردية  (،التحدثي )الفعاؿ كالتعبير الشفييرل بعض التربكييف أف االستماع 
، في ميػػارات االستماع فالنمك فتكمبلف بعضيما بعضا.عمبلف معان تنمك كمتا الميارتاف بالتبادؿ، كت

 فرص تعميـ االستمػاعك  .مـ إلى مرحمة الكفاءةصؿ المتعكبالتدريب ي .ميارات كفنكف المغةيتبعو نمك في 
 (.2009)جبر، في كؿ مكاقؼ الحديث في الحياة االجتماعية كالدراسية. متاحة
نعرفيـ تساؤال حكؿ عدد األشخاص الذيف (Nelson-Jones,2003)  ( جكف-نيمسكف كيطرح

أؤلئؾ  ،قميمكف كف ذلؾب : إف أغمب األشخاص الذيف نعرفيـ ال يفعمييجيستمعكف لنا بشكؿ جيد؟ 
الذيف يصغكف لنا بانتباه. كىـ عكس الكثرة الذيف يسقطكف خبراتيـ كمشاعرىـ عمى ما نقكلو فيستشرفكا 

ضركرة تطكير المتعمميف خبلؿ إلى يدان ما نقصده. كيشدد نيمسكف مقاصدنا بدالن مف أف يفيمكا ج
مراقبة قدرتيـ عمى يتكجب عمييـ  ،تدريبيـ عمى ميارة االستماع الفعاؿ. كحتى المدربيف أنفسيـ

 االستماع لآلخريف.
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 لدراسات السابقة: ا 2.2

يتناكؿ ىذا الفصؿ الدراسات التي طرحت في مجاؿ فيـ المسمكع كالتعبير الشفيي  كقد تناكلناىا حسب 
 التسمسؿ الزمني ليا مف األحدث إلى األقدـ ضمف محكريف رئيسييف:

 المسمكع.تنمية ميارة فيـ كؿ: دراسات تناكلت المحكر األ -1
 ي.التعبير الشفي اني: دراسات تناكلت ميارةالث المحكر -2

 كفيما يمي عرض ليذه المحاكر:

 ور األول: دراسات تناولت تنمية ميارة فيم المسموعالمح

فاعمية برنامج قائـ عمى الكسائط  التي ىدفت التعرؼ إلى ( في دراستو2017)المشيراوي تحرل 
في مدرسة النقب األساسية  لدل طبلب الصؼ السادس األساسيالمتعددة في تنمية ميارات االستماع 

، كلمتحقؽ مف ىدؼ الدراسة، استخدـ الباحث شماؿ قطاع غزةالتابعة لكزارة التربية كالتعميـ،لمبنيف 
المنيج التجريبي، حيث صمـ أدكات الدراسة كىي برنامج قائـ عمى الكسائط المتعددة، كاختبار تحريرم 

صؼ السادس ال بةعشكائية لشعبتيف مف طمكبطاقة مبلحظة. أما عينة الدراسة، فقد تـ اختيارىا بطريقة 
α  =الداللة )  ة إحصائية عند مستكلاللكجكد فركؽ ذات د الدراسة عمى نتائجكدلت األساسي. 

  في الضابطة  المجمكعة   الطمبة في كدرجات  التجريبية  لمجمكعة ا  مبةط درجات   متكسط بيف  (0.01
إلى كجكد  نتائجكما أشارت ال.التجريبة المجمكعة  لصالح   كذلؾ االستماع  لميارات البعدم  االختبار 

 المجمكعة في  ةبالطم  درجات متكسط  يف ب (α 0.01 =فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
المبلحظة   لبطاقة  البعدم  االختبار في  الضابطة  المجمكعة   في  ةبدرجات الطم كمتكسط  التجريبية  

  .التجريبية المجمكعة   لصالح

مدل امتبلؾ طمبة الدراسات القرآنية لميارات االستماع  التعرؼ إلىييدؼ  بحثا( 2016) عبيد أجرل
قد طبقت الدراسة في مدرسة عبد اهلل بف عجازه الصؼ الرابع. ك ا  لغة القرآف ك كاختيرت العينة مف قسـ 

. ( طالبا كطالبة140مف ) عينة الدراسة تككنتأـ مكتـك لممكفكفيف في المدينة المنكرة،السعكدية. 
استبانة قدمت لممحكميف لمتعرؼ عمى ميارات االستماع المطمكب تكفرىا لطمبة عينة  كاستخدـ الباحث

اختبار ميارات االستماع لمعرفة مدل  . ككذلؾ استخدـ الباحثالبحث كالحاجات التدريبة البلزمة
ع كالحاجات اكتكصمت الدراسة إلى كضع قائمة بميارات االستم. امتبلؾ ىؤالء الطمبة ليذه الميارة
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دني مستكل العينة في جميع ميارات االستماع تكفيرىا لمطمبة. كأظيرت النتائج تريبية المطمكب التد
 عجازه.ا  ستماع عند طمبة قسـ لغة القرآف ك ككاف لمبرنامج التدريبي أثر في تنمية ميارات اال .المطمكبة

أثر استخداـ القصة الرقمية في تنمية  التي ىدفت إلى معرفة دراستيا في (2016) أبو عفيفة تقصتك 
ساسي في مادة المغة بداعي لطمبة الصؼ الثالث األر اإلكالتفكي )الفعاؿ( ميارات االستماع النشط

 طالبان  (36باختيار عينة قصدية تككنت مف )قامت الباحثة  ،ؼ ىذه الدراسةاىدأالعربية. كلتحقيؽ 
دارة التعميـ ف عمى شعبتيف في مدرسة مف مدارس إمكزعي ،مف طمبة الصؼ الثالث األساسيكطالبة، 
لية كالبرنامج الدكلي. تـ تكزيعيا عشكائيا كىي مدارس أكاديمية الركاد الدك  ي العاصمة عماف،الخاص ف

المغة حيث تـ تدريسيـ مادة  ،طالبا كطالبة( 19كعدد أفرادىا) لتمثؿ إحداىا المجمكعة )التجريبية( 
 ،( طالبا كطالبة17كعدد أفرادىا ) (الضابطةرقمية. أما المجمكعة األخرل )باستخداـ القصة الالعربية 

ؼ، استخدمت الباحثة أداتيف ىما: اختبار تـ تدريسيا مادة المغة العربية بالطريقة المعتادة كلتحقيؽ اليد
ة( األصال ،بداعي ) الطبلقة، المركنةالتفكير في ضكء قدرات التفكير اإلختبار كا ،االستماع البعدم
بيف متكسطات درجات طمبة الصؼ الثالث األساسي حصائية إكجكد فركؽ ذات داللة كأظيرت النتائج 

ات ذ كعدـ كجكد فركؽعربية لصالح المجمكعة التجريبية. في اختبار االستماع البعدم في مادة المغة ال
بداعي التفكير اإللث األساسي في اختبار متكسطات درجات الطمبة في الصؼ الثاداللة احصائية بيف 
 ة العربية تعزل إلحدل المجمكعتيف.البعدم في مادة المغ

استراتيجية مثمث االستماع في تحصيؿ  معرفة أثر في دراستو التي ىدفت إلى( 2016)الكعبي  كتناكؿ
 في بحثوؼ األكؿ المتكسط. ك استخدـ الصمبة ممي لدل طمادة الجغرافية كتنمية ميارات التفكير الع

اختباريف؛ أحدىما اختبار تحصيمي، كاآلخر مقياس لمتفكير العممي، كاعتمد الباحث في بناء االختبار 
أعد مقياسا لمتفكير العممي، ك فقرة،  42بعة بدائؿ كتككف مف التحصيمي عمى االختيار مف معتدد ذم أر 

اختيرت . عميـ كالتنبؤميارات لمتفكير كاستخدـ المبلحظة كالتصنيؼ كاالستدالؿ كالت 5 المقياس تضمف
في مدرسة متكسطة كىي "عقبة بف نافع لمبنيف "التابعة لتربية بغداد / عينة البحث بطريقة قصدية 

 لممجمكعة التجريبية اطالبن  37بكاقع  ،اطالبن  75. كتككنت عينة الدراسة مف العراؽالثالثة في -الكرخ
الذيف درسكا كفؽ  لممجمكعة الضابطة اطالبن  38ك  التي درست كفؽ استراتيجية مثمث االستماع،

كأظيرت النتائج أف استراتيجية مثمث االستماع ليا أثر أكبر مف الطريقة التقميدية  .الطريقة التقميدية
 عند التدريس، إذ ساعدت عمى زيادة التحصيؿ في مادة الجغرافيا عند طبلب الصؼ األكؿ المتكسط. 
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اؿ في األسرة كعبلقتيا ستراتيجية اإلنصات الفعّ الى إالتعرؼ  الباحث ىدؼ( 2013) بوقفة كفي دراسة
، كذلؾ في الجزائر رحمة الثانكية بكالية كرقمةلعينة مف تبلميذ الم ،بسمكؾ اتخاذ القرار لدل األبناء
ستراتيجية ا، كأثر ىذه المتغيرات عمى عبلقة المستكل التعميمي ،: الجنسبالتركيز عمى المتغيرات التالية

كاعتمدت  يا األبناء( كسمكؾ اتخاذ القرار لدييـ بالنسبة لآلباء.اإلنصات الفعاؿ في األسرة )كما يدرك
( 100تككنت عينة الدراسة مف ).ك ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي لمبلءمتو لطبيعة المكضكع 

ـ اخت ،تمميذ كتمميذة مف ثانكيات كرقمة  ف: األكؿ مقياسقياسياستخداـ م يارىـ بطريقة عشكائية طبقية، ت
عبلقة تكصؿ الباحث إلى كجكد . تخاذ القرار كالثاني : مقياس  ،في األسرة ستراتيجية اإلنصات الفعاؿا

كسمكؾ  ستراتيجية اإلنصات الفعاؿ في األسرة )كما يدركيا األبناء( بالنسبة ألسمكب االستماعا بيف
بالنسبة لآلباء أك  لدييـؾ اتخاذ القرار ساليب كسمك كجد عبلقة في باقي األاتخاذ القرار لدييـ، بينما ال ت

ستراتيجية اإلنصات الفعاؿ في األسرة )كما يدركيا األبناء( بيف ا اختبلؼ  أظيرت الدراسةك األميات. 
  .مستكل التعميمي لمكالديفستراتيجية تبعا لماال ىذه ؼختبلكعدـ ا اآلباء كاألميات

إلى معرفة أثر استخداـ السرد القصصػي لتنميػة بعػض  ىدفتفقد  (2012) عماد الدين دراسةأما 
كاتجاىػػاتيـ نحكىػا.  تككنػت عينػة  يميػارات االسػتماع فػي القػراءة لػدل طمبػة الصػػؼ الرابػع األسػاس

طالبة مف طالبات الصؼ الرابع  (70) النحك اآلتي: مكزعػة عمػى ،طالبػان كطالبػة (136الدراسػة مػف )
طالبػان مػف طػبلب الصػؼ الرابػع ) 66ف )مدرسػة البػريج االبتدائيػة المشػتركة"ب"(، ك)مػ ياألسػاس

العػدد ، اختيػرت العينػة بطريقػة قصدية مف في غزة األسػاسي مػف )مدرسػة ذكػكر البػريج االبتدائيػة "ج"(
(طالبػة 35كعػددىا )جريبيػػة مجمكعػػات إحػػداىما تبحيػػث كزعػػت عمػػى أربػػع الكمػي لمجتمػع الدراسػة، 

طالػب كاألخػرل ضػابطة  (33، كتجريبيػة أخػرل عػددىا )طالبػة (35خػرل ضػابطة كعػددىا )كاأل
نػاء اسػتبانة تشػمؿ ميػارات االسػتماع كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة، قاـ الباحث ببطالػب،  (33كعػددىا)

عػداد دليػؿ ا  مجمكعػػة مػػف دركس القػراءة ك  باختيارقاـ ك ، لقيػاس ىػػذه الميػػارات اختبػارن ا كأعد مبػة،لمط
، كقػاـ بتطبيػؽ اختبػار قبمػي ػة اتجػاه الطمبػة نحكىابنػاء مقيػاس لمعرفػيقػة السػرد القصصػي ك لممعمـػ بطر 

( )الضابطة كالتجريبيةربع ػراءة عمى المجمكعات األبطريقػة السػرد القصصػي لميػارات االسػتماع فػي الق
الضابطة تدرس كفؽ  ةجمكعكترؾ الم ،كفؽ طريقة السرد القصصي ثـ أخضع العينة التجريبة لمتدريس

صائيان جاءت نتائج الدراسة كبعد معالجة البيانات إحالطريقة االعتيادية. ثـ أجرل االختبار البعدم. 
التجريبيػػة كأقػػرانيـ طمبػػة بػيف متكسػط درجػات طمبػة المجمكعػػة  لػة إحصػائيةفػركؽ ذات داللتؤكد كجكد 

 .المجمكعػػة الضػػابطة فػػي ميػػارات االسػػتماع بعػػد التطبيػػؽ البعدم لصالح طمبة المجمكعة التجريبية
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بػيف متكسػط درجػات طػبلب المجمكعػػة التجريبيػػة لػة إحصػائية ػد فػركؽ ذات دالكجك أشارت النتائج ك 
ضػػابطة فػػي ميػػارات االسػػتماع بعػػد التطبيػػؽ البعدم لصالح طبلب كأقػػرانيـ طػػبلب المجمكعػػة ال

 .المجمكعة التجريبية

 تأثير برنامج تعميمي في تنمية ميارات االستماع النشطالتي ىدفت إلى ( 2012) مزيد دراسة فيك 
ألطفاؿ الرياض بصكرة عامة. كمعرفة تأثير البرنامج التعميمي في تنمية ميارات االستماع  )الفعاؿ(
لتحقيؽ ىدؼ الدراسة كضعت الباحثة الفرضػيات . ك ألطفاؿ الرياض بحسب الجنس )الفعاؿ( النشط

تارت المناسبة. كاختارت عينػة البحػث مػف مديريػة بغػداد الرصافو االكلى بشكؿ قصدم الباحثة حيث اخ
طفبلن كطفمػة مػف ىـػ  60ركضة الجميكرية التابعة لمديرية بغداد الرصافة األكلى. تككنت العينة مف )

ت أكافسػنكات( ككزع أطفػاؿ العينػة عمى مجمػكعتيف ضػابطة كتجريبيػة بالتساكم، حيث  6-5بعمػر
تحصػيؿ الدراسػي لؤلب كاألـ، (. الباحثة أفػراد المجمػكعتيف في متغيػرات )العمػر، اختبػار االسػتماع، ال

قامت الباحثة ببناء برنامج تعميمي لتنمية ميارات االستماع النشط كتبنت فقد ، أما أدكات الدراسةك 
 الةؽ دك فر  كجكد كأشارت النتائج إلى الباحثة اختبار ميارات االستماع لػ ) العساؼ كأبك لطيفو(.

قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعػده كأف ىػذا الفرؽ لصالح إحصائيا  بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة 
 ألطفاؿ الرياض. )الفعاؿ( تنمية ميارة االستماع النشطلالمجمكعة التجريبية. كلـ يكف لمجنس أثر 

أثر استخداـ النػشاط التمثيمػي لتنميػة في دراستيا التي ىدفت إلى معرفة  (2010) الشنطيكتحرت 
( طالبة مف الصؼ الرابع 74بعػض ميارات االستماع لمصؼ الرابع بغزة، كتككنت عينة الدراسة مف )

 إذكالتعميـ في محافظة غرب غزة.  " التابعة لمديرية التربية"باألساسي بمدرسة مصعب بف عمير  
( طالبة 36شػعبة المجمكعػة الضابطة، المككنة مف ) اختارت الباحثة عينة قصدية مككنة مف شعبتيف،

قامت الباحثة بتحميؿ   ،( طالبة. كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة38كشعبة المجمكعة التجريبية، المككنة مف )
-2009ألساسي لمعاـ الدراسي )الكحدة الدراسية الرابعة مف كتاب لغتنا الجميمة لمصؼ الرابع ا

اع المراد تنميتيا باستخداـ النشاط التمثيمي مػف خػبلؿ مجمكعػة (، كتـ اختيار ميارات االستم2010
كما تـ كضع دليؿ المعمـ: الذم يعرض المسرحيات التعميمية . مسرحيات تمثيمية ىادفة كمخططة

ثـ طبقت اختبار ميػارات  .لتنمية ميػارات االسػتماع كآليػة تدريسيا كفقان ألسمكب النشاط التمثيمي
تـ إخضاع المجمكعتيف الختبار ميارات  مى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة،االسػتماع القبمي ع
 طالباتالدرجات عمى متكسطات ركؽ دالة إحصائيان كتكصمت الدراسة إلى كجكد ف .االستماع البعدم
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ئج  بينت النتا. ك عة التجريبيةالمجمك نشاط التمثيمي كلصالح لتعزل لمتغير ا عمى مقياس االختبار البعدم
 بيف المجمػكعتيف التجريبيػة كالضابطة في بقية ميارات االستماع . اكجكد  فركؽ دالة إحصائين عدـ 

عكىي ترتيب األفكار الرئيسية، ك  ادة صياغة ما استمعت إليو بمغتيا الخاصة، كتحديد الشخصيات ا 
 الرئيسة الكاردة في القصة، كالتمييز بيف القصة الخياليػة كالحقيقية.

لتكاممي في  المنحى اعمى ائـ قنامج زب زثأتقصي إلى بدراسة ىدفت  (2010)العظامات كقامت 
طالبان  (69) اد الدراسة مفزفف إٔتك .ألساسيالسابع ا فلصالدل طمبة ع الستمات اتنمية عمميا

عتيف ضابطة قسمكا إلى مجمك ك ، في األردف السابع في البادية الشمالية الشرقية فلصا ٍمكطالبة 
في  ااختبارن  تعدأبناء برنامج تعميمي ك قامت الباحثة ب ،تحقيؽ ىدؼ الدراسةكمف أجؿ . كتجريبية

حصائية بيف إت داللة ؽ ذاك ى كجكد فر ت النتائج إلكأشار  .االستماع لقياس عمميات االستماع
عمميات االستماع لصالح المجمكعة التجريبية التي متكسطات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في 

عزل لمتغير الجنس حصائية يإداللة  تؽ ذاك كأظيرت النتائج كجكد فر  البرنامج المذككردرست كفؽ 
، كذلؾ الطريقة كالجنس ٍبي ملتفاعا زألثل شحصائيا تعإلة كؽ دازف كذلؾ كجكد ،ناثكلصالح اإل
 (2014أبك سرحاف،) .ناثلصالح اإل

رحمة األساسية الم طبلبمدل امتبلؾ  لىالتعرؼ إ تىدفدراسة ( 2009) الناقة وشيخ العيدكأجرل 
 ،منطقة خانيكنس في فمسطيففي مف مدرستيف  العينة كقاـ الباحثاف باختيار، لميارات االستماع

مف الصؼ العاشر. كلتطبيؽ  ( تمميذان 44مف الصؼ التاسع ك ) ( تمميذان 42)مف  عينة الدراسة كتككنت
ليذه  كاختبار ،ة: استبانو لمتعرؼ عمى ميارات االستماع يالباحث األدكات التال الدراسة استخدـ
حصائية البلزمة تكصمت الدراسة لكضع قائمة بميارات االستماع استخداـ األساليب اإل الميارات. كبعد

 جميع ميارات تبلميذ العينة في مستكلضعؼ ثبتت النتائج كأالعينة الدراسة.  المطمكب تكافرىا لتبلميذ
فركؽ دالة ككجكد ترتيب األفكار الكاردة في النص المسمكع. ميارة باستثناء  المطمكبةاالستماع 
تذكر بعض المعمكمات المتضمنة في  :ميارةبيف مدل امتبلؾ الصفيف )التاسع كالعاشر( ل إحصائيان 
 ، لصالح طبلب الصؼ العاشر.الحكـ عمى النص المسمكع في ضكء الخبرات السابقةكميارة  ،النص

معرفة أثر إستراتيجية تعميـ ميارة في دراستو التي ىدفت إلى  ( (Graham,2008 غراىام كتناكؿ
متعمما  68االستماع لممتعمميف ذكم المستكل دكف المتكسط مف الفرنسييف . تككنت عينة الدراسة مف 

كقد قكرنت مع مجمكعة أخرل . تعرضت  ،مف المستكل دكف المتكسط مف الفرنسييف في انجمترا
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لى إلى برنامج لتحسيف ميارة االستماع لدييا . أظيرت نتائج الدراسة أف البرنامج أدل المجمكعة األك 
 ة ثقتيـ بأدائيـ حكؿ االستماع .ككذلؾ أدل إلى زياد ،إلى تحسف ممحكظ في أداء المستمعيف

أثر برنامج تمفزيكني تربكم صمـ ألطفاؿ ىدفت  التعرؼ إلى دراسة (Arthur,2006)  آرثركأجرل 
مارؾ براكف دقيقة يتناكؿ قصتيف ل 30سنكات.  كىك عبارة عف فيمـ كرتكني مدتو  8إلى  4مف عمر 

ذه الكسيمة السمعية ىتأتي ، ك كيجعؿ منيا دركس لؤلطفاؿ قضايا أخبلقيةاكؿ حكؿ آرثر الذم يتن
. تككنت بحيث يمكف تعزيز الفيـ مف خبلؿ المشاىد الكاردة بمثابة ميسر لعممية االستماع البصرية

سبانية في ست مدارس تعد ىي رياض األطفاؿ الناطقيف باإل مف ( طفؿ108عينة الدراسة مف )
المجمكعة  المغة لدلأظيرت نتائج الدراسة تطكر  الكبرل في منطقة الساحؿ الشرقي في انجمترا.

 فيـ المسمكع .التجريبية حيث زادت قدرتيـ في 

ستراتيجيات ما كراء اأثر برنامج قائـ عمى التي ىدفت التعرؼ إلى ( 2006) مستريحيكفي دراسة 
سع األساسي في المعرفة كقياس فاعميتو، في تنمية ميارات االستماع الناقد، لدل طمبة الصؼ التا

طالبة، مكزعيف عمى المجمكعتيف: تجريبية، ( طالبا ك 120األردف. تككنت عينة الدراسة مف )
بينما تركت المجمكعة الضابطة تتعمـ  جريبية،ضابطة، ُطبؽ البرنامج المذككر عمى المجمكعة التك 

اختبار ميارات  في أداء الطمبة في كأظيرت النتائج كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية بالطريقة االعتيادية.
صالح المجمكعة التجريبية. كؿ ميارة مف ىذه الميارات ل كما أظيرت كجكد فركؽ في ،اع الناقداالستم
 .اللة إحصائية تعزل لمتفاعؿ بيف الطريقة كالجنس، كلصالح اإلناثالنتائج كجكد فركؽ ذات دكبينت 

لدل تبلميذ الصؼ  العامة كالناقدة االستماع( بدراسة ىدفت إلى تقكيـ ميارات 2004) حواس كقامت 
يف لتنمية ىذه الميارات مف أجؿ تشخيص كاقع تدريس تقكيـ أداء المعممك  في مصر الرابع االبتدائي

بمغ عدد أفراد العينة  ،ا مف مدراس بكر سعيد، اختيرت عينة البحث عشكائيفي مصرميارات االستماع 
بميارات  تيفقائم حيث استخدمت الباحثة في دراستيا أداتيف:معمما.  (20)ك ،تمميذ كتمميذة( 400)

 ،العامةس ميارات االستماع لقيا يفختبار كا .عميـ االبتدائيتزمة لتبلميذ الذة البلقكالنا، االستماع العامة
لي لتدريس ميارات االستماع إلى أف المستكل الحا ةحثاالب تتكصمك . ذة لتبلميذ الصؼ الرابعقكالنا

أثبتت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى ك  .بعد إلى مستكل جيد يا منخفض كلـ يصؿكتنميت
لصالح االختبار البعدم. كأثبتت أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة  ،ميارات االستماع العامةمتكسطات 

 إحصائية عمى متكسطات اختبر ميارات االستماع الناقدة. 



35 
 

دريس ى أثر استخداـ المدخؿ المسرحي فى تإلالتعرؼ  باجراء دراسة ىدفت (2004) السيد كقاـ
عمى تنمية بعض ميارات القراءة الجيرية كبعض ميارات  ماإلعداد يالقراءة لتبلميذ الصؼ الثان

كاستخدـ الباحث أدكات  . طيطا )مصر(-في سكىاج ماإلعداد يلتبلميذ الصؼ الثانناقد االستماع ال
ميارات القراءة قائمة اغة المسرحيات التعميمية ك ا فى صياألسس الكاجب مراعاتيقائمة  لمدراسة كىي
مف تبلميذ كتمميذات  اعشكائين البحث  كاختيرت عينة  تماع الناقد.ميارات االساختبار لقياس الجيرية ك 

إلى  العينة طا، قسمتطي -اإلعدادية بالحريدية القبمية بمدرسة عقبة بف نافع  ماإلعداد الصؼ الثاني
كجكد فركؽ الدراسة إلى نتائج  تأشار فيما مجمكعتيف متكافئتيف إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة. 

لصالح المجمكعة التجريبية فى ثبلث ميارات لبلستماع  (0.01الداللة ) دالة إحصائيا عند مستكل
 بلصالصحيحة كاألفكار الخطأ، كاستخالتمييز بيف األفكار ك ىى: استنتاج األحكاـ الصحيحة، ك الناقد 
 .النتائج

متغيرات كىي متغير أربعة عمى التي استندت  (Vandergrift,1992) فاندرغرفت مف دراسة انطبلقا
 ،اتيجيات االستماعاستر حكؿ  البحث إلى ، كانت دراستو تيدؼتعميميالمغة كالفيـ ك الجنس كالنظاـ ال

في  (Nancy) كذلؾ في محافظة نانسي ،الضكء عمى المتعمميف لمغة الفرنسية كمغة أجنبية كتـ تسميط
تدريبيـ عمى ميارة فيـ المسمكع. كأظيرت كذلؾ ل مف المتعمميف مختمفة حيث تناكلت مستكيات فرنسا،

كباستخداـ استراتيجية التفكير بصكت  ،النتائج فيما يخص المستمع الجيد كذلؾ مف خبلؿ عدة لقاءات
 أف المتعمميف في كافة المستكيات يستخدمكف عمى األغمب استراتيجيات معرفية. لكف ،مرتفع. أثبتت

سكل الطمبة الذيف تـ تدريبيـ مسبقا عمييا.حيث أنيـ قادركف  يستخدميا استراتيجيات ما كراء المعرفة ال
كيدرككف مكاضع الخطأ لدييـ كيستطيعكف تعديؿ  ،كبشكؿ خاص عمى مراجعة مدل فيميـ لما سمعكه

 كتصحيح مسارىـ خبلؿ االستماع.

طمبة  ي تدريسراتيجية المستخدمة فاالست(Rost & Rose,1991)  روست وروس اختبر الباحثاف
 فيـ المسمكع في المغة االنجميزية كمغة أجنبية ةميار  بيدؼ التعرؼ عمىعمى عدة مستكيات  فيياباني
نجميزية لطالب كاحد مف كؿ مستكل. يقـك المعمـ بسرد قصة بالمغة اإل . كتـ اجراء تجربة بحيثلدييـ

صة. كأف يسأؿ معممو: ككمؼ الطالب أف يقـك بطرح عدد مف األسئمة عمى معممو الذم يسرد إليو الق
لتعبير ما معنى كممة"....." أنا لـ أفيـ ما تقصده. كأظيرت عممية تحميؿ الحديث أف طرؽ كأساليب ا

عكف الجيدكف" استراتيجيات مستكياتيـ حيث يتبع الطمبة "المستختبلؼ معمى ابكضكح لدل الطمبة 
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بحاجة دكما  " فيـ عمى العكس تمامان معرفية يجعمكنيا طريقيـ لمفيـ كأما الطمبة "المستمعكف الضعفاء
 مف معاني المفردات كالتراكيب ليتمكنكا مف الفيـ لما استمعكا إليو. أف نزكدىـ بأكبر قدر

استراتيجية " التفكير  التي ىدفت التعرؼ إلى (Chamot et al.,1989)شامو وآخرون لفي دراسة 
بصكت مرتفع"  أك ما يعرؼ بالتحدث إلى الذات.ككانت العينة مجمكعة مف طمبة المرحمة الثانكية مف 

نجميزية كمغة أجنبية لمتعرؼ كاستخدمكا المغة اإل مف مختمؼ الجنسيات في باريس،  المستكل المتكسط.
كالمستمع الضعيؼ  ،كالمستمع الجيد ،السمبيعمى الفرؽ بيف األنماط التالية مف المستمعيف: المستمع 
لعكدة عمى اكـ في مدل تركيزه، كلديو القدرة .كأثبتت النتائج أف المستمع الجيد قادر عمى التح

كاسترجاع معمكماتو فيما لك تمت مقاطعتو بحدكث طارئ معيف خبلؿ االستماع. بينما  ،لمكضكعا
مكاجية أماـ أم مشكمة تعترضيـ أثناء االستماع. المستمعكف الضعيفكف، أثبتكا عدـ قدرتيـ عمى ال

أف ىؤالء المستمعكف الضعفاء قد اعتادكا مسبقا عمى معالجة كتحميؿ المعمكمات  ،كيجدر بالذكر ىنا
بكممة" أم بمعنى أنيـ ال يترككف كممة أك مفردة أماميـ إال كجعمكا منيا سبيبل –التي يتمقكنيا "كممة 

د المستمع الجيد الذم يقـك باستدعاء أكبر قدر مف المعمكمات كالبيانات لفيميـ. كىذا ما يجعميـ أضا
كال يحكليا إلى كممات ما يمكنو مف فيـ ما يدكر في التسجيؿ  ،المسركدة خبلؿ "مقاطع صكتية"

 الصكتي.

ر بصكت كانطبلقا مف استراتيجية التفكي ،(Chamot et al.1988)لشامك كآخركف  كفي دراسة أخرل
قدرات الطمبة االستماعية، حيث قامكا بتطبيؽ التجربة عمى فحص  ىىدفت دراستيما إلفقد  ،مرتفع

مجمكعة مف المتعمميف مف المستكل المتكسط. قسمت المجمكعة إلى مستمعيف جيديف كمستمعيف 
ف يستخدمكف بشكؿ أكبر يف الجيديتيـ. كأكضحت النتائج بأف المسمتعسمبييف كذلؾ كفقا ألدائا

كراء المعرفة : كالحكـ عمى أدائيـ. كاالنتباه كاالىتماـ لتفاصيؿ محددة كغيرىا مف استراتيجيات ما 
االستراتيجيات المعرفية كتدكيف المبلحظات اليامة. ما يعني أف الطمبة "المستمعكف الجيدكف" يدرككف 

ستند عمييا تمامان كيفية استخداـ ىذه االستراتيجيات خبلؿ عمية االستماع. كىي المبنات الرئيسة التي ي
 االستماع الفعاؿ.
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 ميارة االستماع: تنمية التعقيب عمى الدراسات المتعمقة ب

 من حيث اليدف:

 ض،ألطفاؿ الريا )الفعاؿ( تعميمي في تنمية ميارات االستماع النشطبرنامج  معرفة تأثيرإلى ىدفت 
أثر استخداـ القصة  ىدفت لمعرفةالتي  (2016دراسة أبك عفيفة)ك  .(2012كما في دراسة مزيد)

 اؿ(. )الفعّ  الرقمية في تنمية ميارات االستماع النشط

 من حيث المنيج:

كىذا يتتفؽ  .المنيج التجريبي( 2016كدراسة أبك عفيفة )( 2012دراسة مزيد ) كؿ مف استخدمت 
  تماما مع الدراسة الحالية.

  دوات:األمن حيث 

 (  2012ي تناكلتيا كؿ مف دراسة مزيد)كذلؾ تبعان لممتغيرات الت ،مستخدمةتنكعت األدكات ال

قامت الباحثة ببناء برنامج تعميمي لتنمية ( 2012(. ففي دراسة مزيد)2016)أبك عفيفة  كدراسة
ميارات االستماع لػ ) العساؼ كأبك  اتحصيمين  اكتبنت الباحثة اختبارن ، اؿ()الفعّ  ميارات االستماع النشط

 اتحصيمين  ا، كاختبار ابعدين  اتحصيمين  ااختبارن  الباحثة أعدت( 2016. بينما في دراسة أبك عفيفة)لطيفو(
 .لمتفكير االبداعي

 من حيث العينة :

 ةاختار عين (2012يد)أف مز  تيف السابقتيف مف حيث العينة. إذاختمفت الدراسة الحالية مع الدراس
 (2016) في دراسة أبك عفيفة سنكات(. بينما 6 إلى 5لعمر مف دراستو مف أطفاؿ رياض األطفاؿ )ا

. أما الدراسة الحالية (الصؼ الثالث-)المرحمة األساسية  مف طبلب كطالبات المدارسكانت العينة 
 فستتناكؿ عينة مف طالبات المرحمة االساسية )الصؼ العاشر(.

 من حيث النتائج:

 تنمية ميارة االستماع النشط البرنامج المتبنى في( دالة عمى تأثير 2012جاءت نتائج دراسة مزيد)
 التي بينت أثر القصة الرقمية (2016ككذلؾ بالنسبة لدراسة أبك عفيفة ) أطفاؿ الرياض.لدل  )الفعاؿ(

 .في تنمية ميارة االستماع النشط )الفعاؿ(
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 تعميق عام عمى المحور األول: 

تنمية ميارات  كدكرىا في ،ستراتيجيات متنكعةالستخداـ اة البالغة مف الدراسات السابقة األىمي نبلحظ
: بناء برامج التي استخدمت كمف أكثر الطرؽ .داءات الطمبةفيـ المسمكع، التي مف شأنيا تحسيف أ

ستماع الفعاؿ، كاستخداـ استراتيجيات منيا ) القصة الرقمية، كالسرد القصصي، كالمدخؿ قائمة عمى اال
ليذه اإلستراتيجيات في الكصكؿ إلى مستمع  امما يؤكد أف ىناؾ أثرن  ،مي(المسرحي، كالنشاط التمثي

 فّعاؿ.

 حور األول:مستفادت منو الدراسة الحالية خالل مراجعة الدراسات السابقة حول الما ا

 بناء اإلطار النظرم. -
 اختيار التصميـ التجريبي المناسب. -
 عميارة فيـ المسمك ، كاختبار التحصيؿ لالمسمكعياس لميارة الفيـ مق :أدكات الدراسة المناسبةاعداد  -

 ، كبرنامج قائـ عمى االستماع الفعاؿ.في االستماع الفعاؿ
 .تفسير النتائج -
 اختيار األساليب االحصائية المناسبة. -
 مقارنة نتائج الدراسة الحالية بالدراسات السابقة. -

 :ييالمحور الثاني : التعبير الشف
لكجدنا أف الكبلـ يأتي في المرتبة الثانية بعد  ،المنطقي لميارات المغةالترتيب في  نظرلك أمعنا ال
دكف أف يتعمـ كالكتابة  ،كالقراءة، أف يتعمـ أم شخص ميارات االستماعفمف غير المعقكؿ  ،االستماع

نسيج كاحد ال يمكف فصمو عف بعضو. فنمك القدرة عمى الكبلـ  بلـ ) الحديث(. فالميارات األربعالك
كبازدياد القراءة يزداد المحصكؿ المفظي. كالختبار ىذا  ،يؤدم إلى زيادة القدرة عمى القراءة بطبلقة

 (. 1983)الناقة كطعيمة، المحصكؿ يككف مف خبلؿ مفردات الشخص عند انطبلقو في التعبير شفكياُ.
 ي: يمف أجؿ تنمية ميارة التعبير الشفاسات كاألدبيات السابقة التي أجريت لمدر  عرضكفيما يمي 

أثر استخداـ الدراما التعميمية في  ىدفت التعرؼ إلى( دراسة 2015) الربابعة والحناشنةقدـ كؿ مف 
كتحسيف التحصيؿ لدل طمبة المغة العربية لمناطقيف بغيرىا.  ،ي(يالشف مية ميارات التحدث )التعبيرتن

كاشتممت عينة الدراسة عمى طمبة المغة العربية لمناطقيف بغيرىا )المستكل الخامس(،بمركز المغات في 
طالبان كطالبة في شعبتيف )عينتيف متكافئتيف تجريبية  47الجامعة األردنية. كتألفت العينة مف 
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كتركت العينة الضابطة  ،المجمكعة التجريبية كفؽ استراتيجية الدراما التعميميةبحيث درست  ،كضابطة(
فقد استخدـ الباحثاف اختباران تحصيبلن في التحدث. كبعد  ،تدرس بالطريقة االعتيادية. أما أداة البحث

حصائيا بيف متكسطات إكجكد فركؽ دالة إلى  حصائيان، تكصؿ الباحثافإالطمبة معالجة نتائج 
مكعتيف الضابطة كالتجريبية تعزل لمتغير الجنس. كقد أكصت الدراسة بضركرة استخداـ الدراما المج

 التعميمية في تدريس ميارة التحدث أك التعبير الشفيي لطمبة المغة العربية الناطقيف بغيرىا.

كؿ لكشؼ عف درجة امتبلؾ تبلميذ الصؼ األالتي ىدفت ا( 2015) الحوامدة والسعديفي دراسة 
غانييـ كالطريقة ي كعف أثر طريقة التعميـ بمستكيييا: أناشيد األطفاؿ كأيساسي ميارات التعبير الشفاأل

( تمميذ كتمميذة مف 48ي. كتككنت مجمكعة الدراسة مف )يية ميارات التعبير الشفمناالعتيادية في ت
قائمة تقدير ميارت ف اثاحجية لجامعة اليرمكؾ. استخدـ البالصؼ األكؿ األساسي في المدرسة النمكذ
 الفكرم، المغكم،الصكتي، :جكانب ةفقرة، تضمنت أربع 21التعبير الشفيي كتككنت ىذه القائمة مف 

ي كانت متكسطة كأف يالصؼ األكؿ لميارة التعبير الشف المممحي. كأظيرت النتائج أف درجة امتبلؾك 
 طريقة األناشيد كانت فاعمة.

ية مائـػ عمى الحكايات الشعبية في تنتقصي فاعمية برنامج قىدفت إلى ( دراسة 2014) دحالنكأجرل 
تمميذة مف  68كتككنت عينة الدراسة  مف  .يذات الصؼ الرابع األساسيممميارات التعبير الشفكم لدل ت

يكنس االبتدائية المشتركة. كزعت عمى كائية البسيطة مف مدرسة خانالصؼ الرابع اختيرت الطريقة العش
تمميذة لكؿ مف المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية، كاستخدـ في  34متكافئتنيف مجمكعتيف 

نتائج التي تكصمت إلييا الدراسة دليؿ المعمـ القائـ عمى الحكايات الشعبية كبطاقة مبلحظة. كأظيرت ال
ة يذات المجمكعمممستكل الداللة في متكسط درجات ت كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عندالدراسة 

التجريبية التي تعممت باستخداـ البرنامج القائـ عمى الحكايات الشعبية، كمتكسط درجات تمميذات 
المجمكعة الضابطة التي تعممت بالطريقة االعتيادية في التطبيؽ البعدم لبطاقة المبلحظة لصالح 

شعبية لو فاعمية كبيرة ات الأظيرت النتائج أف البرنامج القائـ عمى الحكايك  .تمميذات المجمكعة التجريبية
 ي لدل تمميذات الصؼ الرابع.يية ميارات التعبير الشفمنفي ت

غكم في تنمية ميارة التعبير إلى معرفة أثر أنشطة االتصاؿ المىدفت  دراسة في (2012) الفيومي قاـك 
الثانية في ي لدل طبلب الصؼ التاسع األساسي في مدارس مديرية التربية كالتعميـ بمنطقة عماف يالشف

مف الصؼ  اطالبن  72األردف، كاتبع الباحث المنيج شبو التجريبي في دراستو، كتككنت عينة الدراسة مف 
درست  التاسع األساسي درسكا في مدرستيف مف مدارس الذككر. كقسمت العينة إلى مجمكعتيف، تجريبية
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كاألخرل ضابطة درست  بناطال 36ي مف خبلؿ ممارسة أنشطة االتصاؿ المغكم، كضمت يالتعبير الشف
قاـ الباحث بإعداد محتكل لمنشاطات المغكية  طالبنا. 36التعبير الشفكم بالطريقة االعتيادية، كضمت 

لقياس أثر األنشطة المغكية في تنميتو كتنظيمو، كلئلجابة عف سؤاؿ الدراسة، أعد الباحث اختبار تنمية 
جمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة يعزل إلى ميارت التعبير الشفكم، كأظيرت النتائج تفكؽ الم

 فعالية النشاطات المغكية في تدريس ميارت التعبير الشفكم كالفركؽ دالة إحصائيا عمى ذلؾ.

، في ( ىدفت إلى معرفة مدل امتبلؾ طمبة كمية التربية في جامعة حائؿ2012) الخمايسةفي دراسة ك 
لميارات التعبير الشفيي مف كجية نظرىـ كما يكاجييـ مف صعكبات داخؿ المحاضرة  السعكدية،

( طالبان 305كالتي بمغت ) ،كاختيرت عينة عشكائية مف مجمكعة مف طمبة كمية التربية في جامعة حائؿ
الجانب : كتشمؿ، كطالبة. أما أداة الدراسة فكانت استبانة صمميا الباحث مككنة مف خمسة محاكر

كالصعكبات التي تكاجو الطمبة في ىذه الميارة. كتكصمت الدراسة  ،كالصكتي،كالمغكم كالمممحي ،رمالفك
ائؿ لميارات التعبير الشفكم. متبلؾ طمبة الكمية في جامعة حادني المتكسط الحسابي الكمي لمدل إلى ت

تربية في جامعة حصائية حكؿ مدل امتبلؾ طمبة كمية الإكجكد فركؽ ذات داللة تكصمت الدراسة إلى ك 
 .ناث(يي تعزل لمتغير الجنس لصالح )اإلحائؿ لميارات التعبير الشف

أثر تدريس المغة العربية باستخداـ  التي ىدفت التعرؼ إلى في دراستو،( 2011) القاضي لتحرّ ك 
ة الصؼ السابع األساسي في استراتيجية التعمـ المتمازج في تنمية ميارة التكاصؿ المفظي لدل طمب

كطالبة اختيرت  ان طالب 110. كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي. كتككنت عينة البحث مف األردف
 50بينما تككنت العينة الضابطة مف  ،كطالبة ان طالب 60عشكائيان، حيث تككنت العينة التجريبية مف 

 األسئمة المفتكحة.الباحث اختباران تحصيميان مف نكع  استخدـأما أداة الدراسة فقد ك  كطالبة. ان طالب
كتكصمت الدراسة إلى أف استراتيجية التعمـ المتمازج ليا أثر في تنمية ميارة التكاصؿ المفظي لدل مما 

 يسيـ في تنمية ميارة االستماع كالكبلـ كالقراءة.

ـ مستكل أداء التعبير الشف( بدراستو التي ىدفت إل2011)الصويركي كقاـ  ي عند طمبة  المرحمة يى تقكي
ي البلزمة لطمبة يسية في األردف. كمستندا إلى سؤاليف رئيسيف ىما: ما ميارات التعبير الشفاألسا

ميارات؟ الصؼ السابع األساسي في المدارس الحككمية األردنية؟ كما مستكيات أداء أفراد العينة ليذه ال
الشفكم. حيث طبؽ األداة  ف أعد الباحث أداة لقياس أداء التبلميذ في التعبيرسؤاليلبلجابة عف ىذيف ال

طالبا يدرسكف في الصؼ السابع في المدارس الحككمية  54عمى عينة عشكائية منتظمة مككنة مف 



41 
 

األردنية. كأظيرت نتائج الدراسة أف مستكل أداء أفراد العينة في التعبير الشفكم بشكؿ عاـ لـ يكف 
 لى أف أداء الطمبة كاف ضعيفان. % كتشير ىذه النسبة إ54إذ بمغت نسبة األداء لدييـ . ينامرض
أثر استخداـ برنامج مقترح قائـ عمى  التي ىدفت التعرؼ إلىفي دراستو ( 2008)زىير  كاىتـ

عمى تطكير بعض ميارات التكاصؿ الشفيي لدل طبلب المستكل (STAD) استراتيجية التعمـ التعاكني
صنعاء. كقد اعتمد الباحث التصميـ التجريبي الثاني بقسـ المغة اإلنجميزية في كمية التربية في جامعة 

كطالبة مف المستكل  اطالبن  30في تمؾ الدراسة. حيث اختار عينة عشكائية مف طمبة الكمية بمغت 
كتكصمت  لبلتصاؿ الشفيي تناسب طبلب المستكل الثاني.قائمة بخمس ميارات  الثاني. كبنى الباحث

الشفيي لدل مجمكعة  في تحسيف ميارات التكاصؿ كبير ثرمقترح  كاف لو أالدراسة الى أف البرنامج ال
كالبعدم لصالح البعدم سكاء في ذات داللة إحصائية بيف التطبيقيف القبمي  اأف ىناؾ فركقن ك  الدراسة،

 دة بو.ميارات الخمس المحدختبار بشكؿ عاـ أك في كؿ ميارة مف الاال

أثر استراتيجيػة لعب األدكار في  إلىلتعرؼ اىدفت دراسة ( 2005) نصر و العبادي كقدـ كؿ مف
ميارات الكبلـ لدل طمبة الصؼ الثالث األساسي كفؽ معايير األداء المغكم الشفيي: المركنة، كالتأليؼ، 

طالبة يدرسكف في المدرسة  ك اطالبن  60 مف كالتنغيـ، كالطبلقة، ك الدقة، كقد تألفت عينة الدراسة
 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة بنى ك  ا،، عمى شعبتيف اختيرتا عشكائين ػػكؾالنمكذجية التابعة لجامعة اليرمػ

ي كضمت المؤشرات السمككية الدالة ن عمييا، ك كشفت ياشتممت ميارات التعبير الشفػػػػ الباحثاف أداة
نتائػج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف طمبة المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في ميارة الكبلـ 

استراتيجية لعب األدكار لصالح المجمكعػػة التجريبية، ككجكد فركؽ تعزل إلى الجنس لصػالح تعزل إلى 
 .اإلناث، ك عدـ كجكد فركؽ تعزل إلى التفاعػػؿ بيف الجنس كاستراتيجية التدريس

أثر برنامج تعميمي مقترح قائػـػ  إلى تعرؼال( ىدفت ىذه الدراسة 2000) الطيطيكفي دراسة أخرل 
الصؼ العاشر األسػاسي في األردف،  ية ميػػارة التعبير الشفكم لدل طمبةعمى تمثيؿ األدكار في تنم

األفكار ممثمة في الشرح لمكاقؼ، ك المشاىدات، كاآلراء، ك كاقتصرت الدراسة عمى ميػػػارة التعميؽ عمى ا
 ستفيػاـ كالتعجب، كالنداء، كالتعبير عف المكاقؼ المختمفةكاالكاستخداـ األنماط المغكية:   كالمناقشة

ـ الصكتي ـ ممثمة في إبداء الرأم في ما يستمع إليػو بالتنغي . ككذلؾ تناكلت الدراسة ميارات النقد ك التقكي
 أك يشاىده أك ما يقرأه، كمحاكمػػػة الشكاىد الداعمة لمكقؼ أك فكػػرة. كبعد تطبيؽ البرنامج المقترح في

 .ييالمعيارية لمتعبير الشف مجاالتلالدراسة، كشفت النتائج عف تقدـ األداء في ا
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 ي :اىتمت بتنمية ميارة التعبير الشفيالتعقيب عمى نتائج الدراسات التي 

 من حيث األىداف:  

دراسة . عمى نحك ييغكم في تنمية ميارة التعبير الشفمعرفة أثر أنشطة االتصاؿ المىدفت إلى 
تعرؼ عمى أثر استخداـ ىدفت إلى ال( ،2015) الربابعة كالحناشنةفي دراسة ك  .(2012الفيكمي)

كتحسيف التحصيؿ لدل طمبة المغة  ،ي(يلتعبير الشفالدراما التعميمية في تنمية ميارات التحدث )ا
 .العربية لمناطقيف بغيرىا

 من حيث المنيج:

اختيار المنيج ذاتو كىك في  (2000الطيطي)ك  (2015) الربابعة كالحناشنةكؿ مف  اتفقت دراسة
 المنيج التجريبي.

 من حيث األدوات: 
استخدـ الفيكمي فقد  تبعان لممتغيرات التي تناكلتيا كؿ لدراسة، كذلؾ ،تنكعت أدكات الدراسة المستخدمة

تحصيمي تبار كاخ ،( محتكل لؤلنشطة المغكية المراد تنمية ميارة التعبير الشفيي مف خبلليا2012)
، فقد استخدـ الباحثاف اختباران تحصيميان لميارة (2015)الربابعة كالحناشنة،  أما ي.لميارة التعبير الشفي
 .ي(الشفيالتحدث )التعبير 
 من حيث العينة:

( 2012الفيكمي )الدراسة، ففي  اتنكعت العينة في الدراستيف السابقتيف تبعان لممتغيرات التي تناكلتي
عينة  اشتممتفقد  ،(2015)الربابعة كالحناشنة، . أما في طبلب الصؼ التاسع األساسيكانت العينة 

بمركز المغات في الجامعة  عمى طمبة المغة العربية لمناطقيف بغيرىا )المستكل الخامس(، الدراسة
 .األردنية

 من حيث النتائج:
. ييس ميارت التعبير الشفكية في تدريفعالية النشاطات المغ لبياف ( 2012الفيكمي ) دراسةخمصت 

، فقد أظيرت تأثير الدراما التعميمية في تنمية ميارة التعبير (2015)الربابعة كالحناشنة، أما دراسة 
  لمتغير الجنس، كذلؾ لصالح اإلناث. تبعنا الشفكم
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 تعميق عام عمى المحور الثاني: 
ميارة التعبير تباع ا الضركرة مفاتضحت لدل الباحثة  مف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات السابقة،

. كمف ىنا، يبلحظ أف الثانية ف األكلى تزداد فاعميتيا مف كفاءةإ . إذلميارة الفيـ المسمكع يالشفي
تي تبنتيا ال طرؽأما بالنسبة لم .تعتمد في أساسيا عمى الفيـ المسمكع يالتعبير الشفي ميارة تنمية

)برامج قائمة عمى أنشطة االتصاؿ المغكم،  الثاني فيي:الدراسات السابقة المتعمقة في المحكر 
كخمؽ متعمـ  ،كميا مف شأنيا تحسيف التكاصؿ الشفيي كاستراتيجية لعب األدكار، كالحكايات الشعبية(

قامة حكارات كذلؾ بالمستكل الذم تتطر عمى التعبير شفيقاد بو منو المرحمة الدراسية التي كصؿ ميان كا 
 إلييا.
 و الدراسة الحالية خالل مراجعة الدراسات السابقة حول المحور الثاني:ستفادت منما ا
 بناء اإلطار النظرم. -
 اختيار التصميـ التجريبي المناسب. -
بار التحصيؿ لميارة التعبير ي كاخت: مقياس لميارة التعبير الشفيداد أدكات الدراسة المناسبةإع -

 اؿ.االستماع الفعّ اؿ، كبرنامج قائـ عمى ي في االستماع الفعّ الشفي
 اختيار األساليب االحصائية المناسبة. -
 

 التعميق العام عمى الدراسات السابقة:
اتضحت لدل الباحثة المعايير كالمبادئ النظرية راسات السابقة، مف خبلؿ مراجعة األدب النظرم كالد

 فيـ المسمكعتي ميار تنمية بيدؼ  كذلؾ ،اؿاالستماع الفعّ  برنامج قائـ عمىلبناء  كالعممية البلزمة
 ة في مديرية ضكاحي القدس. حيث:كالتعبير الشفيي لدل طالبات الصؼ العاشر في المغة الفرنسي

كذلؾ مف حيث  في المحكر األكؿ، اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات التي سبؽ عرضيا
ـ مع ا يتبلءاختبارن  عدتاستخدمت مقياس لميارة االستماع كأ( التي 2004دراسة )حكاس،األدكات مثؿ 

ـ ميارات االستماع الناقد لدل تبلميذ المرحمة االبتدائيةالمقياس كذلؾ  ل . كاتفقت مع دراسات أخرل تقكي
 كىي:

   ( 1988)شامك كآخركف ك  (1991ركست كركس )ك  (2012الشنطي )( ك 2012عماد الديف)دراسة
اتفقت مع )كالعربية كاإلنجميزية(. ك يف يتعممكف المغات في نكع العينة، حيث تركزت عمى الطمبة الذ

( إذ استخدـ مقياس لقياس أثر استراتيجية االستماع الفعاؿ. ككذلؾ استفادت ىذه 2013دراسة بكقفة )
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ستماع ى ميارات اال( حيث حاكلت الدراسة التعرؼ إل2009الدراسة مف دراسة الناقة كشيخ سعيد)
ة الرئيسة، كاألفكار الثانكية، ات ىي:)تحديد الفكر كىذه الميار  فرىا لدل تبلميذ العينة.االمطمكب تك 

 االمسمكع( ككؿ ىذه المعايير استفادت الباحثة منيالنص المسمكع، كالقدرة عمى إيجاز دراؾ ىدؼ كا  
 اؿ.في بناء أسئمة التعبير الشفيي لبرنامجيا القائـ عمى االستماع الفعّ 

 تيار المنيج في اخ مع الدراسة الحالية كاتفقت معظـ الدراسات السابقة في المحكريف المذككريف
كما تنكعت أدكات البحث في الدراسات السابقة. كقد اتفقت معظميا التجريبي بتصميمو الشبو تجريبي. 

 لطمبة.أك البرنامح المطبؽ عمى تحصيؿ ا في االختبار التحصيمي كأداة لتحميؿ أثر االستراتيجية
ج أك استراتيجيات تدريسية في تنمية ميارات االستماع كتكصمت معظـ الدراسات إلى تبياف أثر برنام
يارتي فيـ مكالعبلقة التي ينشأىا بيف  ،اؿاالستماع الفعّ ككؿ. كنظران لقمة الدراسات التي تناكلت 

عمى االستماع  أثر برنامج قائـجراء ىذه الدراسة لمعرفة فقد قامت الباحثة بإالمسمكع كالتعبير الشفيي، 
ي لدل طالبات الصؼ العاشر في المغة الفرنسية رتي فيـ المسمكع كالتعبير الشفيامياؿ في تنمية الفعّ 

 في مديرية ضكاحي القدس.
خمس كىي" المككنات المغكية الكقد تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة، بأنيا تناكلت 

ذلؾ لغرض تحديد مكاطف " ك يمي، كاالستعماؿ االجتماعي لمغة المفاىالصكتي، كالصرفي، كالقكاعدم، ك 
يـ المسمكع كالتعبير يـ في ميارتي ف، كذلؾ مف خبلؿ أدائالقكة كالضعؼ لدل الطمبة في تمؾ المككنات

الكاجب تكفرىا لتنمية  ىداؼـ كاأليا احتكت عمى برنامج تدريبي يتبلءعف نظيراتيا بأنالشفيي. كتميزت 
 يارتي فيـ المسمكع كالتعبير الشفيي.م
 

 

 

  



45 
 

 

 
 

 :الثالث الفصل
________________________________________________ 

 الطريقة واالجراءات
 

يتناكؿ الفصؿ الحالي الطريقة كاإلجراءات التي تمت مف خبلليا ىذه الدراسة. كذلؾ عف طريؽ تحديد 
المسمكع )كفؽ ميارة الفيـ كىي: أداة قياس أدكات  3كأدكاتيا. البالغ عددىا راسة، كعينتيا، دمجتمع ال
كما  المغكية الخمس(. لممككنات ي )كفؽلخمس(، كأداة قياس ميارة التعبير الشفيالمغكية ا لممككنات

 البرنامج أعدت الباحثة ألجميا تيال ألغراضمبلئمة  لمبرنامج دة تعميميةتجييز ماقامت الباحثة 
صؿ الحالي كما يتناكؿ الف اإلحصائية.التصميـ المستخدـ في الدراسة، كالمعالجة يتناكؿ . ك التدريبي
 كطريقة التحقؽ مف الصدؽ كالثبات لكؿ  منيا. ،عداد ىذه األدكاتخطكات إ

 منيج الدراسة 1.3

 لقياس(، كذلؾ المترابطة )المجمكعة الكاحدةشبو التجريبي  التجريبي، كالتصميـ المنيج الدراسة خدـتست
عمى المتغير التابع األكؿ )ميارة فيـ  ،االستماع الفّعاؿ(قائـ عمى  أثر المتغير المستقؿ) برنامج

الدراسة فيما  هكتتمثؿ ىذه العممية في ىذ كالمتغير التابع الثاني )ميارة التعبير الشفيي(. ،المسمكع(
 يمي:

، بعدىا يتـ إخضاع أفراد العينة  )القبمييف( ميارتي فيـ المسمكع كالتعبير الشفييتطبيؽ أداتي قياس 
ميارتي فيـ المسمكع كالتعبير تطبيؽ أداتي قياس  يتـ ثـاؿ، القائـ عمى االستماع الفعّ لمبرنامج 
 مي:بحيث تصبح المعادلة كما ي، عمى ىؤالء الطالبات المتاف أعدتيما الباحثة )البعدييف(الشفيي

 قياس بعدم <--- تجريبية معالجة <---قياس قبمي 
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لممنيج الكصفي لغرض دراسة كاستقصاء األسس النظرية لبناء  كانت الباحثة قد لجأت ،كؿ ذلؾكقبؿ 
في تحديد قائمة  كما استفادت مف ذلؾه كتنفيذه. عدادإكيفية معرفة اؿ ك قائـ عمى االستماع الفعّ  برنامج

قائمة أىداؼ ميارة فيـ المسمكع كقائمة أىداؼ ميارة التعبير ) ؿ المتككنة مفستماع الفّعاميارات اال
 . (الشفيي

 مجتمع الدراسة: 2.3

طمبة الصؼ العاشر الذيف يدرسكف المغة الفرنسية في المدارس الحككمية تككف مجتمع  الدراسة مف  
( 995كعددىـ ) ،في منطقة الكسط كالشماؿ كالجنكب - بية كالتعميـ العالي الفمسطينيةكزارة التر -في 

مصؼ العاشر في كافة محافظات الضفة الغربية. كيشار إلى ل ( شعبة35) مكزعيف في طالبان كطالبة
  مدارس كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية فيكطالبة يدرسكف المغة الفرنسية  طالبنا (4790)أف  

دة المغة الفرنسية التي تقترح الكزارة اعطاء ما )السابع،الثامف التاسع،العاشر( في كافة الصفكؼ األربعة
 .2016-2015حصائيات العاـ الدراسي كفقا إل( 2017ختيارية. كما جاء في)عسكر،كمادة اليا 

 عينة الدراسة: 3.3

 سةمدر مف  )شعبة المغة الفرنسية( ( طالبة مف الصؼ العاشر34مف )الحالية تككنت عينة الدراسة 
ألف فقط، إناث كاقتصرت العينة عمى  .اختيرت العينة بطريقة قصديةإذ  .لثانكيةديس ا بنات أبك

أكثر مف الذككر عمى ىذه المادة االختيارية. كبحسب  ية ُيقِبمفّ اإلناث في المدارس الحككمية الفمسطين
 طبلب فقط في المدارس الحككمية 10طالبة ىناؾ   60، فإنو مقابؿ كؿ 2018احصائية عاـ 

 مدرسةيشار ىنا أف  (2013ينضمكف لصفكؼ المغة الفرنسية )القنصمية العامة الفرنسية،  الفمسطينية
العالي  كالتعميـ كزارة التربيةف قبؿ م)ريادية(، تـ اختيارىا  بنات أبك ديس الثانكية ىي مدرسة

تطرح مادة المغة الفرنسية مادة اختيارية كبناءا عمى ذلؾ يسمح بفتح شعبة كاحدة  . حيثمسطينيةالف
فقط لمغة الفرنسية في كؿ مدرسة ترتأم الكزارة أنيا تنطبؽ عمييا مكاصفات كشركط المدرسة الريادية. 

مف مادة المغة الفرنسية مادة اختيارية في المنياج الدراسي في تمؾ المدرسة لمصفكؼ  أقرت ،كعميو
حصص أسبكعية لكؿ مف  4كنصاب  )شعبة كاحدة لكؿ صؼ(كذلؾ بمعدؿ العاشر.  إلى السابع

الصفكؼ )السابع، الثامف،التاسع( كثبلث حصص أسبكعية لمصؼ العاشر. إّف الطالبات المكاتي يخترف 
لدراسي المغة الفرنسية يمكثف في شعبة المغة الفرنسية مف الصؼ السابع، كَيدرسنيا حتى نياية العاـ ا



47 
 

لمرحمة الصؼ العاشر األساسي. كككف المغة الفرنسية مادة اختيارية، يسمح لمطالبات أف يخترف ما 
 بينيا كبيف مادة الصحة كالبئية كذلؾ كفقنا لميكليف كقدراتيف.

 :البرنامج القائم عمى االستماع الفّعال 4.3

كذلؾ بعد التعمؽ في قراءة كفيـ ما جاءت بو  ،اؿالقائـ عمى االستماع الفعّ امج قامت الباحثة بإعداد البرن
عداد برنامج تدريبي. فقد ص تمؾ التي تناكلت إالدراسات السابقة. حيث استفادت الباحثة منيا، كباألخ

اؿ. أما البرامج قائـ عمى االستماع الفعّ كبمكرة خطة إعداد برنامج  كانت لتمؾ القراءات أثرىا في تككيف
 تية:يي اآل، فالتي استعانت الباحثة بيا

كذلؾ لتحسيف ميارات االستماع ، برنامج تعميمي قائـ عمى المنحى التكاصمي، أعدتو نسريف زبيدم -1
(.  حيث استفادت الباحثة 2011كالتذكؽ األدبي لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي. ك)الزبيدم، ،الناقد

 مف التسمسؿ المنطقي لمتدريب عمى ميارات االستماع.
ده الدكتكر رياض عبيد لغرض تنمية ميارة االستماع عند طمبة كمية الدراسات برنامج تدريبي أع -2

 .(2016)عبيد، ةالقرآني

 كاتبعت الباحثة إلعداد البرنامج الخطكات التالية:

 .يدؼ الرئيسي مف البرنامجتحديد ال-1

 تحديد األىداؼ العامة لمبرنامج. -2

 :اآلتية مخطكاتكذلؾ كفقنا ل

ييدؼ البرنامج لتنمية ميارتي الفيـ المسمكع كالتعبير الشفيي في أواًل: تحديد اليدف الرئيسي لمبرنامج: 
 المغة الفرنسية لدل طالبات الصؼ العاشر في مديرية التربية كالتعميـ ضكاحي القدس.

العاشر. إذ  بحيث تتبلءـ مع أىداؼ المنياج المتبنى لمصؼثانيًا: تحديد األىداف العامة لمبرنامج: 
اإلطار األكركبي المرجعي يمتـز المنياج بأىداؼ ميارتي فيـ المسمكع كالتعبير الشفيي التي صاغيا )

لصياغة امتحاف الديمؼ المدرسي   Ciepالمعيد العالمي لمدراسات التربكية  كيعمؿ بيا( مغاتلالمشترؾ 
 .A2 Scolaire DELFالثاني لمغة الفرنسية  لممستكل
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 متعمقة بميارة فيم المسموع:أىداف -

 تنمية الميارات المغكية في االستماع كالتحدث. .1
 تنمية المخزكف المغكم لدل الطالبات. .2
 تكعية الطالبات بأىمية االستماع الفعاؿ. .3
 تنمية قدرة الطالبات عمى االستماع كاالنتباه لممتحدث. .4
 لمتحدث.كقيمو لدل انصات اإلغرس  .5
 االستماع لئلذاعية المدرسية.تكعية الطالبات بضركرة  .6
 تنمية قدرات الطالبات عمى الفيـ المسمكع لمجرد االستماع األكؿ. .7

 ي:ىداف متعمقة بميارة التعبير الشفيأ-

 تعكيد الطالبات عمى إبداء كجيات نظرىـ )لفظيان( حكؿ مكقؼ حكارم استمعف إليو.   .1
لدل اآلخريف في صمتو عند الحاجة  الذم يتركو المستمع السمبي تكعية الطالبات باألثر السّيئ .2

 لمكبلـ.
 تمكيف الطالبات مف مناقشة كجيات النظر مع مراعاة المتحدث اآلخر في المكقؼ االتصالي. .3
 تنمية قدرة الطالبات عمى المشاركة الفاعمة في فعاليات مدرسية بالمغة الفرنسية. .4
 مسبؽ.دكف تحضير ات عمى الخكض في نقاشات بعفكية تنمية قدرة الطالب .5
 تنمية ميكؿ الطالبات نحك متابعة برامج إذاعية بالمغة الفرنسية كخكض نقاشات حكليا. .6
 تعزيز ثقة الطالبات بأنفسيف كفسح المجاؿ لمطالبات المكاتي يرتبكف عند التحدث.  .7
 تعميؽ ركح اليكية كالقكمية العربية كالحديث عنيا. .8
 

قامت الباحثة باشتقاقيا مف الحاجات التدريبية كاألىداؼ كالتي  وضع قائمة باألىداف السموكية :ثالثًا: 
العامة لميارتي فيـ المسمكع كالتعبير الشفكم كقامت باشتقاقيا أيضا مف محتكل المادة التعميمية التي 

 Kiosqueطالبات الصؼ العاشر المكاتي يدرسف منيج  اختيرت منيا أنشطة البرنامج كالتي تتبلئـ مع
 (2018)الدبمكماسية الفرنسية،.DELF SCOILAIRE A2المستكل الثاني الذم يتبلءـ ك   2
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  تحديد المادة التعميمية التي سيتناوليا البرنامج:رابعًا: 

القائـ عمى االستماع  يتـ االعتماد عمييا في إعداد محتكل البرنامجسالتي  المصادرالباحثة جمعت 
لغرض تنمية ميارتي الفيـ المسمكع كالتعبير الشفكم. كىي مكاد تعميمية اختارىا  ،اؿالفعّ 

، )ميارة فيـ المسمكع، كميارة فيـ ريب عمى الميارات المغكية األربعككتب لمتدكصممكىا  ،خبراء
يمؼ الد فمتحاتمكف المتعمـ مف التقدـ ال المقركء، كميارة التعبير الشفيي، كميارة التعبير الكتابي(،إذ

يحكم عمى تسجيبلت صكتة   CDبنجاح. كيرفؽ بالمادة النظرية كاجتيازه   A2 الثاني المدرسي لممستكل
لمتدرب عمى ميارة فيـ المسمكع. كتحفظ حقكقيا لدكر نشر ليا باع طكيؿ في المؤلفات التربكية 

مع قسـ اإلشراؼ  في القدس بالتعاكف القنصمية الفرنسيةكتقـك  المتخصصة في تعميـ المغة الفرنسية.
التربكم في مديريات التربية كالتعميـ بمنح ىذه الكتب لكؿ معمـ لمغة الفرنسية. حيث يمتـز المعممكف 

، مبة عمى الميارات المغكية األربعبتكجييات قسـ اإلشراؼ باختيار تماريف مف ىذه الكتب، كتدريب الط
 عاـ في أكاخر شير نيساف. كالذم يعقد كؿ  ،كذلؾ استعدادان المتحاف الديمؼ الفرنسي

ي، كذلؾ لمعرفة مدل التعبير الشفيعمى ميارتي فيـ المسمكع ك تمت مراجعة محتكل قسـ التدريب 
تـ التأكد مف مراعاة ك ليذه الدراسة.  تي تناكلتيما أداتا القياسمع المككنات المغكية الخمسة المبلئمتيما 

كمستكيات المعرفة العميا كىي: تحميؿ كتركيب مستكيات المعرفة الدنيا كىي: تذكر كفيـ كتطبيؽ، 
لتتبنى منيا تماريف  أفضؿ ىذه الكتبمراعاتيا لخصائص الطالبات. ثـ اختارت الباحثة كمدل  كتقكيـ.

وىذه الصكتية إلدراجيا في برنامجيا الذم أعدتو كفؽ ميارات االستماع الفعاؿ.  امرفؽ بيا تسجيبلتي
 الكتب ىي:

ABC DELF A2 Junior Scolaire-CLE international. 1- 

2-Le DELF A2 100% Réussite-Didier. 

كما ارتكزت الباحثة عمى محتكل كتاب لمتدريب عمى الصكتيات أعد باشراؼ مختصيف مف القنصمية 
العامة الفرنسية في القدس مطابؽ مبلئـ لمستكل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الفمسطينية كأعد 

 لغرض تدريبيـ عمى الصكتيات، كىذا الكتاب ىك: 

Phonétique pour la Classe- Consulat Général de France à Jérusalem (2017). 
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 الخمس.كقد تـ تحديد المادة التعميمية التي سيتناكليا البرنامج مستكفية لممككنات المغكية 

 كاشتمؿ البرنامج بشكمو النيائي األىداؼ التدريبية التالية:

 التعرؼ عمى االستماع الفّعاؿ كأىميتو. -1
 عف ذلؾ لفظيان.ة لمنص المسمكع مف خبلؿ التعبير استخراج الفكرة العام -2
 ذكر لفظي لؤلفكار الفرعية لمنص المسمكع كبعض الجمؿ الدالة عمييا. -3
 إعادة ترتيب األفكار لفظيان كما كردت بالنص المسمكع. -4
 ذكر الدركس كالعبر المستفادة لفظيان مستنتجان ذلؾ مف النص المسمكع. -5

 

المالئمة لتنمية ميارات االستماع الفعال )المتضمنة عمى ميارتي الفيم خامسًا: تحديد االستراتيجيات 
 المسموع والتعبير الشفيي(:

ـ استراتيجيات عدة داعمة كمتممة  بعد قراءة كتحرم ما جاءت بو األدبيات السابقة، قامت الباحثة باستخدا
 كذلؾ لمتنكيع في الطرؽ التدريبية المستخدمة كأساليبيا كالتالي: ،اؿاالستماع الفعّ  الستراتيجية

 استراتيجية التمخيص:

كيطمب منيف تمخيص ما كرد فيو شفييان. كقد  ،بحيث تستمع الطالبات لتسجيؿ صكتي لمرة كاحدة
بداء مف الطالبات بالمشاركة كا   نيا تفسح المجاؿ ألكبر عددلباحثة مف ىذه االستراتيجية إذ إاستفادت ا

رأييـ كتسيـ في تكفير بئية صفية فعالة، تقـك عمى حسف اإلصغاء كحسف الرد عند السؤاؿ. كما تنمي 
ركح المنافسة الشريفة بيف الطالبات، بحيث تحاكؿ كؿ منيف جاىدة إختصار المعمكمات الكاردة في 

.  التسجيؿ الصكتي بمفظ كاضح كمفيـك

 استراتيجية الكممات المفتاحية:

المعممة عمى الطالبات بطاقات تحتكم عمى أدكات االستفياـ: مف؟ ماذا؟ متى؟ أيف؟ لماذا؟  بحيث  تكزع
دقيقة  1حكارات قصيرة يتـ إعطاء الطالبات بيف كؿ حكار كاآلخر مدة ) 4كيؼ؟ ثـ تستمع الطالبات 

جابة. كىذا فياـ أماـ رقـ الحكار المبلئـ لئللئلجابة بكممة كاحدة عمى كؿ أداة است ،ثانية( 45كاحدة ك
النكع مف االستراتيجيات ينمي لدل الطالبات القدرة عمى استخبلص الفكرة الرئيسية مف الحكارات كتنمي 
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جابات عمى يؿ العبارات الكاردة لمكصكؿ إلى إكتحم ،لدييف القدرة عمى استدعاء كتذكر ما استمعف إليو
 الكممات المفتاحية )أدكات االستفياـ(.

 :استراتيجية المناقشة 

ه الكخيمة عمى البيئة. يؿ الصكتي كاالحتباس الحرارم كآثار يتـ طرح قضية مف قضايا العصر في التسج
بحيث تستمع الطالبات لممعمكمات المسجمة صكتيان لمرة كاحدة فقط، كتعطى الطالبات ثبلث دقائؽ لمتييؤ 

ركح المستمع لممناقشة. كذلؾ لكضع اقتراحاتيف، كتداكؿ األفكار اإليجابية فيما بينيـ ما ينمي لدييف 
 (5صكؿ إلى حمكؿ كالتعبير عنيا لفظيان. )انظر ممحؽ يجابي الذم يستمع لقصد الفيـ كاالستدالؿ كالك اإل

( التالي الخطة الزمنية لتنفيذ البرنامج كتقكيمو 1.3الخطة الزمنية لتنفيذ البرنامج: يكضح الجدكؿ )
 حيث جاءت كما يمي:
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وفق أىمية عرض المكونات المغوية الخمسة بحسب  الاالستماع الفعّ ( محتوى البرنامج القائم عمى 1.3ل )الجدو
 حاجة الدرس.

المكون  اليدف العام عنوان الدرس التدريبي البند
 المغوي

 االستراتيجية
 الداعمة

عدد الحصص 
 الالزمة وزمنيا

 التعرؼ عمى االستماع الفعاؿ االستماع الفعاؿ، كأىميتو األول
 

المفاىيـ 
 كالمعاني

 حصة التمخيص
 دقيقة 40

 [  [e ٔ [ɛ] الصكتيف  الثاني

 
 تمييز سماعي كلفظي لمصكتيف

 [ɛ] ٔ e]  ] 
 الصكتيات
 

 حصتاف لعب األدكار
 دقيقة 80

 تمييز سماعي كلفظي لمصكتيف [  b]ٔ [  p]الصكتيف 
[p  ] ٔ[b  ] 

 تمييز سماعي كلفظي لمصكت [ã]  الصكت 
[ ã] 

 األفكار العامة لمنصكص الصكتية الثالث
 كآلية سردىا

 تحديد الفكرة العامة لمنص
المسمكع كذلؾ بالتعبير عنو 

 لفظيان.

القكاعد 
 كالنحك

السرد 
 القصصي

 حصتاف
 دقيقة 80

 
 األفكار الفرعية لمنصكص الرابع

 الصكتية كالكممات الدالة عمييا
 ذكر األفكار الفرعية كبعض

الجمؿ الداللة عمييا مف النص 
 المسمكع.

 

الكممات  الصرؼ
 المفتاحية

 حصة
 دقيقة 40

 منظمةالغير األفكار  الخامس
 لمنصكص الصكتية كترتيبيا

 إعادة ترتيب األفكار لفظيان 
 كما كردت في النص المسمكع

القكاعد 
 كالنحك

 حصتاف التحميؿ النصي
 دقيقة 80

 
 مشاعر المتحدث كدالالتيا السادس

 في النصكص الصكتية
السياؽ  تمييز مشاعر المتحدث

 االجتماعي
 حصتاف التحميؿ النصي

 دقيقة 80
 تقرير صكتي حكؿ قضية السابع

 مف قضايا العصر كتحميميا
 ذكر الدركس كالعبر

 المستفادة كخكض نقاشات حكليا
 

المفاىيـ 
 كالمعاني

 حصتاف المناقشة
 دقيقة 80

ممخص 
 البرنامج

المككنات  9مجمكع األىداؼ العامة : 9الدركس:
المغكية 
 5الكاردة :

االستراتيجيات 
 6الداعمة: 

الساعات 
 8التدريبية:
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 صدق البرنامج القائم عمى االستماع الفّعال:

اؿ كفقان لممككنات المغكية الخمسة،  فقد تـ القائـ عمى االستماع الفعّ التحقؽ مف صدؽ البرنامج تـ 
الكاردة في (. 4كعددىـ ) يف كمعممي المغة الفرنسيصعرضو عمى لجنة مف المحكميف كالمختص

بداء الرأم حكؿ محتكيات البرنامج، كاجراء الحذؼ أك (. حيث طمبت منيـ الباحثة إ1الممحؽ رقـ )
كأف البرنامج جاء  ألغراض الدراسة قامكا بكصفيا بأنيا مكضكعات مناسبة التعديؿ أك اإلضافة،

 اؿ.مشتمبل عمى أىداؼ االستماع الفعّ 

 :أدوات الدراسة 4.3

أداة  كأعدت .طار النظرم كالدراسات السابقةاإلب، قامت الباحثة باالستعانة اسةالدر  لتحقيؽ أىداؼ
 حتكم)يراعى في كؿ منيما أف ت يالشفيلقياس ميارة التعبير  كأداة أخرل لميارة فيـ المسمكع قياس
يككف الميارة التي تقتصر عمييا الفقرة )فيـ مسمكع  -ىنا-لكف االختبلؼ  األىداؼ ذاتيا عمى افقراتي
كتـ التركيز عمى الميارات نفسيا في اعداد البرنامج التدريبي القائـ عمى االستماع  .(تعبير شفيي(أـ 

 الفّعاؿ.

 

 فيم المسموع: ميارةأداة قياس 

 مغكية الخمس كىيال مككناتال عمى مراعاة فيـ المسمكع،قياس ميارة في بناء أداة  حرصت الباحثة
كالتي يؤدم "الفيـ  (لمغة كاالستعماؿ االجتماعي ،المفاىيمي، م، القكاعدي، الصرف)الصكتي

 المسمكع" ضمنيا، كظيفتو عمى أتـ كجو.

 فقرة كزعت كالتالي: 30اشتمؿ المقياس عمى 

  (4،3،2،1فقرات، كأرقاميا: ) 4: الصكتي المككف 
  (8،7،6،5،4،3،2،1، كأرقاميا: )فقرات 8:الصرفيالمككف 
  (4،3،2،1) ، كأرقاميا:فقرات 4: القكاعدمالمككف 
  (5،4،3،2،1كأرقاميا: ) ،فقرات 5: المفاىيميالمككف 
  (9،8،7،6،5،4،3،2،1، كأرقاميا: )فقرات 9:االستمعاؿ االجتماعي لمغةمككف 
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ميارة فيـ أىداؼ أف تحقؽ  ةالمغكية الخمس مككناتلم كفقان  المعدةد راعت الباحثة في الفقرات كق
 المتمثمة في:  المسمكع

 فيـ حكارات مف الحياة اليكمية بالمغة الفرنسية. -1
 تمييز الصكتيات. -2
 مضبكط. صرفي بناء جمؿ بميزاف  -3
 استخبلص الفكرة األساسية مف التسجيؿ الصكتي. -4
 كدكر العرض( ،المطار، في المتاحؼ انقطبر، فً ُذاءاد )فً يحطخنفٓى  -5
 .فيـ رسائؿ صكتية مسجمة -6
 برامج إذاعية.فيـ  -7

المطركح  ثانية( لقراءة السؤاؿ 45دقيقة ك 1عطى الطالبة مدة )مسمكع، تُ فيـ الكلتطبيؽ أداة قياس 
. كبعدىا تستمع الطالبة لمتسجيؿ مع كافة فقرات ذلؾ السؤاؿ بالمغة الفرنسية أماميا عمى كرقة

ككفقان  لكافة فقرات السؤاؿ لمرة كاحدة فقط. كيتكجب عمييا تدكيف اإلجاباتالصكتي الخاص بالسؤاؿ 
تنسجـ مع مقياس ميارة الفيـ المسمكع  كافة فقراتيامع العمـ أف األسئمة ب لما يتطمبو السؤاؿ.
 كمجاالتو كفقراتو. 

( 16)عددىا  كبمغ  ة،المكضكعي( فقرة. منيا أسئمة 30ت قائمة أسئمة فيـ المسمكع )حيث تضمن
ختيار مف متعدد(. امف نكع أسئمة ) فقرة( 13سئمة )نعـ كال(  ك)أمف  فقرات( 3)كالتالي:  مكزعةفقرة 
( كاحتكت 14كعددىا ) ،فيـ المسمكع عمى أسئمة مكضكعية قصيرة اإلجابةأسئمة  ت قائمةاحتك  كما

عمى صكر تكضيحية لتقـك الطالبة باختيار الصكرة المبلئمة لمنص المسمكع.  سئمةبعض األ
  .جابةاإللتثبيت كضعت بجانبيا مربعات ك 

  ي:ميارة التعبير الشفيأداة قياس 

 عت الباحثة في فقراتيا أف تراعيكقد را( فقرة 30مف ) الشفييت أداة قياس ميارة التعبير تككن
 كذلؾ لتحقؽ أىداؼ ميارة فيـ المسمكع  المتمثمة في: ةالمغكية الخمسمككنات ال

ايات، أكقات محادثة مكجية )التعريؼ عف النفس، أفراد العائمة، مكاف السكف، اليك إنشاء  -1
 نجازات(.الفراغ،اإل

 تقديـ حديث فردم متتابع. -2
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 حكار بجمؿ بسيطة. إجراء -3
 .نقاش كدم مع األصدقاء)غير رسمي(إقامة  -4
 )لطمب الحصكؿ عمى خدمات معينة، أك عبلقات عمؿ رسمية(.نقاش رسمي إقامة   -5

المغكية ككنات مملكفقا  ينا،ة الطالبات عمى التعبير شفيي قدر يالتعبير الشفميارة  تختبر أداة قياس
 االجتماعيستعماؿ جمؿ، المفاىيـ كالمعاني، كاالكىي: األصكات، الصرؼ، القكاعد كنحك ال  الخمس
بناءن عمى  كذلؾ ،المذككرة أعبله لمجاالتالطالبات في الفحص أداء ت ىذه األداة خصص كقد. لمغة

كأيضان  ،مككنات المغة الخمسةلتي تنسجـ مع اك  ،ياشفي )الباحثة( تطرحيا المعممةألسئمة إجابتيّف 
 .يأىداؼ ميارة التعبير الشفي

 :النكع اآلتي ( فقرة ألسئمة مف30)ي عمى يميارة التعبير الشف منت أداة قياستضّ 

 (.4،3،2،1، كىي: )فقرات( 4معينة. كيشمؿ )لصكتيات كرار لمفظة تطمب التسؤاؿ  -1
 (.8،7،6،5،4،3،2،1فقرات كىي: )( 8.  كيشمؿ )حكار المكجوسؤاؿ  -2
إذ يطمب مف المتعمـ أف يسرد معمكمات شفاىة  ) ، أك ما يعرؼ بالحديث الفردمسؤاؿ المكنكلكج -3

( 9(. كيشمؿ )لو دكف مقاطعة مف المستمع كبصكت كاضح حكؿ أمر معيف بشكؿ متكاصؿ، كذلؾ
 (.9،8،7،6،5،4،3،2،1فقرات، كىي: )

 (.9،8،7،6،5،4،3،2،1) فقرات، كىي:( 9)التفاعؿ في محادثة كفقا لمكقؼ معيف. كيشمؿ   -4

 

  



56 
 

 فيم المسموع أداةغوية التي راعتيا وفق المكونات الم ىداف ميارة فيم المسموعالمواصفات أل( جدول 2.3جدول)

أىداف ميارة  الرقم
 فيم المسموع

 تكرارت
أىداف 
فيم 

 المسموع

الوزن 
 النسبي
 

 المغةمكونات 
 

الذي تمت  مكون المغة
 مراعاتو في الفقرة

تكرارات 
مكون 

المغة في 
التسجيل 
 الصوتي

الوزن 
 النسبي

من محتوى 
المادة 
 الصوتية

 %30 18 تمييز أحرؼ صكتية األصكات %13.33 4 تمييز الصكتيات .1
2. 
 

الميزاف الصرفي 
 لفيـ المحادثة

 الصرؼ 46.66% 14
 

 تمييز الفعؿ
 تمييز المفرد كالجمع

رصد الفعؿ المسمكع كفؽ 
 الزمف

4 
5 
5 
3 

6.66% 
8.33% 
8.33% 
5% 

القكاعد المغكية  .3
 لفيـ حكارات

 تكفيؽ أفعاؿ مع الزمف القكاعد كالنحك 23.33% 7
 تكفيؽ بنية الجممة

3 
4 

5% 
6.66% 

استخبلص  .4
 الفكرة الرئيسة

معاني  6.66% 2
 كمفاىيـ

 اختيار صكرة معبرة
 تدكيف أرقاـ

 تذكر كرصد مفردات كاردة

2 
3 
4 

3.33% 
5% 

6.66% 
فيـ نداءات  .5

 صكتية
1 3.33%  

السياؽ 
 االجتماعي

 مشاعر المتكمـتمييز 
 رسمي كغير رسمي

 تحية
 كداع

1 
4 
2 
2 
 

1.66% 
6.66% 
3.33% 
3.33% 

فيـ رسائؿ  .6
 صكتية مسجمة

2 6.66% 

7. 
 

فيـ برامج 
 إذاعية

0 0 
 

0 0 
 

 المجموع
 فقرة 30

 المجموع
100% 

 المجموع
 تكرار 60

 المجموع
100% 

 

صكتية مسجمة( قد حصؿ عمى أعمى كزف نسبي ( أف مؤشر )تمييز أحرؼ 2.3الجدكؿ )يف مف يتب
كقد حصؿ عمى أقؿ  ،%، أما مؤشر )فيـ برامج إذاعية مسجمة( فمـ يظير في األىداؼ30كبمغ 

البرامج اإلذاعية المطركحة في الكتابيف جاءت بتسجيبلت صكتية  حيث إفّ  (.0كزف نسبي كىك)
سريعة جدان، كليست مبلئمة لممستكل الثاني الذم راعتو أغمب التسجيبلت الصكتية الكاردة. كقد تككف 

بحد عمـ الباحثة، حيث  معدة لمتعممي المغة الفرنسية في دكؿ فرانكفكنية )الناطقة بالمغة الفرنسية(.
 الباحثة الستثناءىا.يبلت تردد لمصكت كانقطاعو كعدـ الكضكح ما دفع أثبتت التسج
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 ميارة التعبير الشفيي ( جدول المواصفات الخاص 3.3الجدول)

 األىداف المتعمقة

 بميارة التعبير الشفيي

عدد أسئمة التعبير الشفيي المعدة 
 وفقاً لفقرات المقياس

 الوزن النسبي التكرارات

عطاء مثاؿ عمييا تكرار لفظة معينة   %20 4 كا 

 %10 2 )مكجية(محادثة 

 %15 3 المكنكلكج )الحديث الفردم(

 %20 4 حكار بجمؿ بسيطة إجراء 

 %20 4 حكار غير رسمي

 %15 3 حكار رسمي

 %100 20 المجموع

%، أما مؤشرات 10( أف مؤشر محادثة قد حصؿ عمى أقؿ كزف نسبي كىك 3.3تبيف مف الجدكؿ )
المفظة، كخكض حكار بجمؿ بسيطة ك حكار رسمي فقد حصمت جميعيا عمى أعمى كزف نسبي تكرار 
% المتبقية مف المجمكع الكمي لمفقرات فيي تكزعت بيف األىداؼ ككف 10أما نسبة  %.20كىك 

ميارة التعبير الشفيي تقيس أكثر مف مككف لغكم كاحد في السؤاؿ نفسو، بمعنى أف السؤاؿ لميارة 
 فيي احتكل عمى أكثر مف ىدؼ.التعبير الش

 :يالشفيالتعبير و  المسموعأداتي قياس ميارتي فيم صدق  5.6

كميارة التعبيير  ،الفيـ المسمكعميارة لا الباحثة مف أعدتيصدؽ األداتيف المتيلقد تـ التحقؽ مف 
تصيف في مجاؿ أساليب كطرؽ التدريس عمى لجنة مف المحكميف كالمخ امعرضيي. فقد تـ الشفي

. حيث طمبت منيـ الباحثة إبداء (1. الكاردة في الممحؽ رقـ )(6)كعددىـ   كمعممي المغة الفرنسية
العينة، كما إذا كانت  الرأم حكؿ كضكح الفقرات، كدقة الصياغة المغكية كمدل تبلئميا مع أفراد

منيـ التفضؿ بإجراء الحذؼ أك التعديؿ أك اإلضافة عمى  تألىداؼ المرجكة لمميارتيف. كطمبتحقؽ ا
 (.2كما ىك كارد في الممحؽ رقـ )  .بما يركنو مناسبنا المقياسيففقرات 
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المغكية الخمس  مجاالتكؿ مف المع  ـيتبلء ككانت الباحثة قد أعدت جدكؿ مكاصفات لمميارات
 ي.الشفيبير ، كأيضان أىداؼ ميارة التعفيـ المسمكع ىداؼ ميارةأك 

ة صاالخي( ك)معايير ميارة التعبير الشفي، (ت )معايير ميارة فيـ المسمكعقد راع كككف الباحثة
بي المرجعي المشترؾ ك التي يكصي بيا االطار األكر ، ك  DELF Scolaire A2بالمستكل الثاني 

 مع ،المحكميفمف اعتماد األداتيف  تـ فقد ،ةلمغكية الخمساكائمتيا مع المككنات كقامت بم لمغات،
دة في ر الكا (7،8) ، كىي الفقراتير الشفيتعديؿ بسيط عمى فقرات المقياس الخاص بالتعبياجراء 

 حيث أكصى المحكميف أف يمغىكالمتعمقة بميارة التعبير الشفيي  لمغة جتماعياال مككف االستعماؿ
كالمتعمقة بميارة فيـ  لمغة جتماعياال الكاردة في مككف االستعماؿ (5ككذلؾ الفقرة ) النفي فييا.
كفيما يمي تكضيحان لما  .(3كما في الممحؽ رقـ)حيث أكصى المحكميف أف يمغى النفي فييا المسمكع 

لضماف فيـ الفقرة بما يتناسب مع خصكصية المغة  جاء في بعض الفقرات عمى كمتا األداتيف
 : الفرنسية في ىذه الدراسة

 

 ي، جاءت كالتالي:الصرف المغوي ممكونلالفقرة األولى عمى )أداة قياس ميارة فيم المسموع( 

 " اا أو مؤنثً تميز الطالبة عند االستماع إن كان المخاطب مذكرً "
 مثال:
أنا تمميذة(. كردت في تسجيؿ صكتي، كمف غير ) ( أكليا معنياف : ) أنا تمميذ  élève  suisJeجممة

تعني  élèveيشير إلى بنت أك كلد. كما أف  )  to be فعؿ الكينكنة(   suisالممكف أف يدرؾ المستمع أف 
ذا إنتبو المستمع الفعاؿ إلى ضركرة تمييز جنس  تمميذ /تمميذة  كىذا استثناء. فيي تصمح لكبل الجنسيف. كا 

   المتحدث فعميو االنتباه لبقية الحديث. فقد يتابع المرسؿ فيسمعو يقكؿ:
j'ai eu une bonne note... je suis contente. ...Je suis élève  

 ة ...أنا سعيدة.كتعني: أنا طالب ... أنا حصمت عمى عبلمة جيد
في الجممة األكلى   suis جعؿ المستمع يميز إف كاف الفعؿ    e بدخكؿ المكرفيـ   contente كممة 

 يشير إلى جنس المخاطب.
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 ( جاءت كالتالي:أداة قياس ميارة التعبير الشفيي عمى)لفقرة الثالثة ا
 "الطالبة جمال بميزان صرفي مضبوط تكون" 
  ?comment vas tu à Ramallah الفرنسية أف نقكؿ:يصح في مثاؿ:  

 ، متعبان...(مسرعا ( )الكضعيةماشيا،راكبا: أم:  كيؼ تذىب إلى راـ اهلل؟ ) كسيمة النقؿ(/ )الحاؿ
 ?comment tu vas à Ramallahكيصح كذلؾ أف نقكؿ 

أما المثاؿ الثاني فيك فإبداؿ مكضع أداة السؤاؿ في العبارة األكلى يضفي لمجممة فصاحة كرسمية أكثر. 
فصيحان كلكف تستخدـ العبارة أكثر في الحديث كىي ليست عامية بؿ أنيا دارجة في المغة كتستخدـ كتابة 

 : تيكلذلؾ فإف بعض الطالبات يتسرعف في السؤاؿ فينطقنو بالشكؿ اآل كلفظان.
à Ramallah?  allerComment tu   فينا أستبدؿ التصريؼvas  المخاطب المفرد(   ) لمشخص الثاني

 كىك الفعؿ يذىب بالصيغة المجردة.   allerبػ 
 فأصبح الميزاف غير صحيح: كيؼ يذىب إلى راـ اهلل؟ 

 
 العينة االستطالعية

تـ تطبيؽ األداتيف )لقياس ميارتي التي أعدتيما الباحثة،  كثباتيما التحقؽ مف صدؽ األداتيف بعد
)طالبات الصؼ  استطبلعية مف داخؿ مجتمع الدراسة عمى عينةفيـ المسمكع كالتعبير الشفيي( 

طالبة. كقد  28 في مدرسة بنات العيزرية الثانكية( البالغ عددىف-شعبة المغة الفرنسية-العاشر
 .بيدؼ التحقؽ مف صدؽ الفقرات كثباتياعمى العينة  ت األداتافطبق

 كؿ مف: لفحص المعدتيف عمى األداتيفمية رصد الدرجات تمت عم :داتيناألالرصد عمى جراءات إ
جابة كاإل درجات (5أعطيت اإلجابة الصحيحة ) ي. حيثميارة التعبير الشفي، ك فيـ المسمكعيارة م

المجاب عمييا  جابة كتمؾببل إ . في حيف تمت معاممة الفقرات المترككةدرجة كاحدة (1الخاطئة )
ؾ يصبح مجمكع الطالبة الخاطئة، كبذلجابة معاممة اإل في أسئمة الفيـ المسمكع(،كخاصة جابتيف ) بإ

التعبير  ميارةل درجة 150فيـ المسمكع( ك )ميارة الل درجة 150. )درجة 300يعيا جم عمى الفقرات
 ي(.الشفي

 كاآلتي: فقرة 30مف  تقد تألف النيائية ابصكرتيكؿ أداة  مع العمـ أف

 .(الشفييفقرة لميارة التعبير  30) ك  )فقرة لميارة الفيـ المسمكع (30
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 ثبات األداتين:

 تـ حساب معامؿ الثبات عف طريؽ:) ىاتيف أداتي الدراسةلمتحقؽ مف ثبات 

  (Cronbach Alpha) لفاأمعامل كرونباخ 

 .( يكضح ثبات أداتي ميارتي فيـ المسمكع كالتعبير الشفيي4.3دكؿ )كالج

 أداتي جاالتعمى م كرونباخ الفامعامل ( يوضح حساب معامل الثبات بطريقة 4.3)الجدول 
 .والدرجة الكمية ،ي، والتعبير الشفيفيم المسموع

عدد  المجال
 الفقرات

 معامل كرونباخ الفا
 لمقياس فيم المسموع

لمقياس  معامل كرونباخ الفا
 التعبير الشفوي

 0.84 0.86 4 الصكتي
 0.85 0.83 8 الصرفي
 0.79 0.87 5 القكاعدم

 0.84 0.84 4 المفاىيـ كالمعاني
 0.91 0.77 9 السياؽ االجتماعي

 0.83 0.86 30 الدرجة الكمية

 

ميارة قياس  داةقيمتو أل كبمغتتـ حساب معامؿ االتساؽ الداخمي باستخداـ معامؿ كركنباخ الفا،  حيث
كما بمغت قيمة  (4.3 )كما ىك مكضح في الجدكؿ  (.0.86) عمى الدرجة الكمية   فيـ المسمكع

( 0.83( ك)0.86( كاعتبرت القيمتاف )0.83معامؿ الثبات كركنباخ ألفا ألداة ميارة التعبير الشفيي )
مقبكلتيف كداللة عمى ثبات )األداتيف( كؿ أداة عمى حد ) أداة ميارة فيـ المسمكع كأداة ميارة التعبير 

 تيف األداتيف حكؿ كؿ مككف لغكم.ىاالشفيي( كىذا دليؿ كاضح عمى ثبات األسئمة المرفقة مع 
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 معامل الصعوبة والتمييز:

عمى طالبات العينة االستطبلعية، قامت الباحثة بتصحيح األسئمة ك التحقؽ ت األداتيف بعد أف طبق
 مف معامؿ السيكلة كالصعكبة كالتالي:

عمى مقياس فيـ  5مثاؿ : معامؿ السيكلة = عدد الطالبات المكاتي أجبف اجابة صحيحة عمى الفقرة  
 x  100%المسمكع/ عدد الطالبات المكاتي تقدمف لبلختبار

20/28 x  100 = %0.71  

 %( كىذا يعني أف الفقرات جاءت بمستكل جيد.71%  )71إذا، معامؿ السيكلة ىك 

( كىذه نسبة 0.85-0.25تراكحت نسبة معامؿ السيكلة لكؿ الفقرات عمى أداتي القياس بيف )
 حذؼ أم فقرة مف فقرات المقياسيفمقبكلة. كلـ يتـ 

( كىي نسبة 0.29% )29=  71-100عمى أداتي القياس =  5مثاؿ: معامؿ الصعكبة الفقرة 
 مقبكلة.

 نسبة الناجحات مف الفئة الدنيا  –أما معامؿ التمييز = نسبة الناجحيف مف الفئة العميا 

 17الناجحات مف الفئة العميا = 

 8الناجحات مف الفئة الدنيا =

17/28 -8/28 

 =0.60-0.28 

%( 75-25كىي نسبة تمييز مقبكلة ) تراكح معامؿ التمييز لمفقرات عمى  االداتيف بيف  0.32=
 كىي نسبة مقبكلة.
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 لطريقة واجراءات الدراسة:ا

 قامت الباحثة بإجراء الدراسة كفقان لمخطكات اآلتية:

 كفقان لممككنات المغكية الخمس. ،تحميؿ أىداؼ ميارتي فيـ المسمكع كالتعبير الشفيي -1
 .تحديد محتكل البرنامج  -2
، ع مراعاة المككنات المغكية الخمسم اؿاالستماع الفعّ استراتيجية تصميـ دركس البرنامج كفؽ  -3

تحديد المكضكع، تحديد األىداؼ، تحديد المحتكل، تحديد استراتيجيات مبلئمة داعمة كيشمؿ ذلؾ: 
االستماع الفعاؿ، تنفيذ الدرس، عمؿ تقكيـ تككيني، عمؿ تقكيـ ختامي، لمتدريب عمى استراتيجية 

 اإلغبلؽ.
 اؿ.تحديد األنشطة التي سيتـ تدريسيا كفؽ استراتيجية االستماع الفعّ  -4
 عرض البرنامج عمى المحكميف المختصيف. -5
 ي.يكالتعبير الشف، فيـ المسمكع تير ميا أداتي قياستصميـ أداتي الدراسة:  -6
 ي.يكالتعبير الشف، فيـ المسمكع تيميار  أداتي قياس :دراسةصدؽ أدكات ال -7
مكجو  (4الحصكؿ عمى كتاب )تسييؿ ميمة( مف قسـ الدراسات العميا في جامعة القدس ممحؽ رقـ ) -8

ية التربية كالتعميـ ضكاحي القدس )كلكؿ مف إدارتي مدرستي بنات أبك ديس الثانكية كبنات ير إلى مد
، ألخذ اإلذف لمباحثة التي تعمؿ معممة لمغة الفرنسية في مدرسة بنات أبك ديس الثانكية العيزرية الثانكية(

، كذلؾ مف مديرة مدرسة بنات أبك ديس افقة مف مديرية التربية كالتعميـكتـ أخذ اإلذف حضكريان بمك 
 .ميمة البحثيةالثانكية. حيث تقدمت المعممة الباحثة بالطمب مف مديرة المدرسة التي تعمؿ بيا بتسييؿ ال

تحديد العينة االستطبلعية مف مجتمع الدراسة نفسيا كخارج حدكد العينة الدراسية كالتي بمغت  -9
 .  A2لمستكل ( طالبة مف ا26)

دارة مدرستي بنات أبكديس الثانكية ا  ية مف مديرية التربية كالتعميـ ك الحصكؿ عمى األذكنات الرسم-10
 .التطبيؽء العيزرية الثانكية لبد كبنات

طالبة مف الصؼ العاشر شعبة المغة الفرنسية  (34عينة تجريبية قصدية كاحدة عدد أفرادىا ) -11
 في مدرسة بنات أبك ديس الثانكية.

كذلؾ بعد  ،(كركنباخ ألفاباستخداـ )جراء الصدؽ كالثبات إتقنيف أدكات الدراسة مف حيث   -12
 تطبيقيا عمى العينة االستطبلعية.
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 العينة القصدية.كالتعبير الشفيي عمى  ،مقياسي ميارتي فيـ المسمكعلبمي قالتطبيؽ ال -13
ساعات  8ة التجريبية بكاقع اؿ،عمى العيناالستماع الفعّ  مىتنفيذ البرنامج التدريبي القائـ ع -14

 حصة صفية. 12ك  تدريبية
 العينة القصدية.فيـ المسمكع كالتعبير الشفيي عمى  ألداتي قياس ميارتي التطبيؽ البعدم  -15
 .SPSSعمؿ التحميبلت اإلحصائية باستخداـ برنامج  -16
 .النتائج القبمية كالبعدية لكمتا األداتيف المقارنة بيف -17

 متغيرات الدراسة

 شتممت الدراسة عمى المتغيرات التالية:ا

 رنامج قائـ عمى االستماع الفّعاؿ)تطبيؽ قبمي،تطبيؽ بعدم(ب المتغير المستقل:

 ميارة التعبير الشفيي. ،المسمكعميارة فيـ  المتغيرات التابعة:

 تصميم الدراسة 

 حيث اختارت العينة قصديان : )المجمكعة الكاحدة المترابطة( اتبعت الباحثة التصميـ شبو التجريبي

Pretests                             Treatment                           Posttests  

 قبمي تطبيؽ                               المعالجة                          تطبيؽ بعدم  
EG: O1   O2                                X                       O1    O2 

  
 أف: حيث

(EG)الكاحدة )العينة القصدية( : المجمكعة التجريبية 

 (O1)  : (أداة قياس ميارة فيـ المسمكع )التطبيؽ القبمي 

:(O2)   لقبمي(التطبيؽ اميارة التعبير الشفيي )أداة قياس 

(X)القائـ عمى االستماع الفّعاؿ(ىنا تشير إلى )البرنامج ، ك : المعالجة التجريبية 

(O1):   البعدم(التطبيؽ ) ميارة فيـ المسمكعأداة قياس 

(O2)البعدم(التطبيؽ ميارة التعبير الشفيي ) : أداة قياس 
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فيـ  فعاؿ في تنمية ميارتيالدراسة كاستقصاء أثر برنامج قائـ عمى اإلستماع اللمحصكؿ عمى نتائج 
فيي لدل طالبات الصؼ العاشر في المغة الفرنسية في مديرية ضكاحي القدس المسمكع كالتعبير الش
 فقد استخدمت الباحثة:

 

 .)المتكسطات الحسابية )القبمية كالبعدية 
 ارية.االنحرافات المعي 
 .)قيـ )ت 
 .مستكل الداللة لكؿ الفقرات 
 لؤلداكت( القبمي كالبعدمكنات كالدرجات الكمية عمى أداتي قياس الميارتيف )التطبيؽ المك 

 كذلؾ كفقان لما يمي: 
دخمت بإعطائيا أرقامان ، كأُ كبقامت الباحثة بمراجعتيا تمييدان إلدخاليا لمحاس ،د جمع بيانات الدراسةبع

. حيث إّف الفقرات ذات المضمكف اإليجابي عكممت المفظية إلى رقميةمعينة، أم بتحكيؿ اإلجابات 
عبلمات(  4عبلمات( كالدرجة )كبيرة حصمت عمى  5حصمت عمى  )كبيرة جدان كالتالي: الدرجة 

عبلمتيف( كالدرجة )قميمة  2عبلمات( كالدرجة )قميمة حصمت عمى  3كالدرجة )متكسطة حصمت عمى 
. أما الفقرات ذات المضمكف السمبي فقد تـ التعامؿ معيا كاآلتي: جدان حصمت عمى ا عبلمة كاحدة(

عبلمتاف( كالدرجة  2الدرجة )كبيرة جدُا حصمت عمى ا عبلمة كاحدة( ك الدرجة )كبيرة حصمت عمى 
عبلمات( كالدرجة )قميمة جدان  4عبلمات( كالدرجة )قميمة حصمت عمى  3)متكسطة حصمت عمى 

 الباحثة راعت .ييدان إلجراء المعالجة اإلحصائية البلزمة لمبياناتمعبلمات(. كذلؾ ت 5حصمت عمى 
خبلؿ عممية التحميؿ حساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية كقيـ ت، كمستكل الداللة 

برنامج الرـز  :، كذلؾ باستخداـلقبمي كالبعدمفي التطبيقيف الكؿ الفقرات كالمككنات كالدرجات الكمية 
 ية:اإلحصائية لمعمـك االجتماع

  Statistical Package for the Social Sciences- SPSS 

لقياس الفرؽ في  Paired sample t testاختبار ت لمعينات المترابطة   حيث استخدمت الباحثة
كمقارنة أثرىا قبؿ البرنامج، كبعده. ( لعينة مع التطبيؽ )التطبيؽ القبمي، التطبيؽ البعدمتجاكب أفراد ا

 .تيفكالبعدي ع كالتعبير الشفيي عمى أداتي القياس القبميتففي تنمية ميارتي فيـ المسمك 
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 الفصل الرابع
 

 نتائج الدراسة 1.4

ميارتي فيـ المسمكع كالتعبير  اؿ في تنميةاالستماع الفعّ  قائـ عمى ناكؿ ىذا الفصؿ أثر برنامجيت
كما يتناكؿ كصفان . في مديرية ضكاحي القدس في المغة الفرنسية لدل طالبات الصؼ العاشري يالشف
أداتي قياس تجابات مجمكعة الدراسة عمى الدراسة، بعد تصحيح، كتحميؿ اس ت ليامالتي تكص منتائجل

 كفرضياتيا:سئمتيا أل كفقان نتائج الدراسة لي،  كفيما يمي عرضان يفيـ المسمكع كالتعبير الشف ميارتي

 النحبئج المحعلقة ببلسؤال األول:   1.1.4

فيـ  ةميار داة قياس الحسابية أل متكسطاتالحصائية بيف إ: ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة السؤال األول
تعزل لمتغير  مديرية ضكاحي القدس،في  لدل طالبات الصؼ العاشر في المغة الفرنسية المسمكع
 ؟قبؿ استخداـ البرنامج كبعده (لبعدما لقبمي،)االتطبيؽ 

 ية:تـ تحكيمو إلى الفرضية اآلت  عف ىذا السؤاؿ لئلجابة 

داة قياس الحسابية أل متكسطاتالحصائية بيف إذات داللة ال تكجد فركؽ  الفرضية الصفرية األولى:
تعزل  مديرية ضكاحي القدس،في  لدل طالبات الصؼ العاشر في المغة الفرنسية فيـ المسمكع ةميار 

 .قبؿ استخداـ البرنامج كبعده (لبعدما لقبمي،)االتطبيؽ لمتغير 
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لئلجابة عف ىذه الفرضية قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  
ؿ ، كذلؾ مف خبلميارة فيـ المسمكع عف تي تعبرال داةد عينة الدراسة عمى فقرات األالستجابات أفرا

لدل طالبات الصؼ  رافات المعيارية لممككنات المغكية الخمس،الحسابية كاالنححساب المتكسطات 
مرتبطة حساب نتائج اختبار "ت" لمعينات الكتـ  ،يرية ضكاحي القدسة في مدالمغة الفرنسي في العاشر

 . التطبيؽيعزل لمتغير 
 

فيـ  ةميار لمقياس  لمككنات المغكية الخمساعمى  العينة أفرادالستجابة لمعينات المرتبطة نتائج اختبار "ت" (: 1.4.1جدكؿ )
 تعزل لمتغير طريقة التدريب مديرية ضكاحي القدس،في  في المغة الفرنسية المسمكع لدل طالبات الصؼ العاشر

 .اىيمي(وكذلك تبين وجود فروق في المكونات )الصوتي، الصرفي، المف

 الرقم

"ت"قيمة  االختبار البعدي التطبيق القبمي المكونات مستوى  
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.019 2.470 1.16127 3.4044 1.14211 2.9779 الصوتي 1

 0.024 2.368 1.16413 3.5241 1.22935 3.1324 الصرفي 2

 0.085 1.775 1.22368 3.5662 1.36010 3.2279 القواعدي 3

 0.027 2.320 1.22913 3.5118 1.47735 3.0529 المفاىيمي 4

 0.406 0.842 0.76804 3.2224 0.74007 3.1111 االستعمال االجتماعي لمغة 5

 0.028 2.299 0.94196 3.4212 1.06082 3.1049 الدرجة الكمية

 

(، أي أنو توجد فروق في 0.020(، ومستوى الداللة )2.222( أن قيمة "ت" لمدرجة الكمية )1.4.1جدول )يبين 
في  في المغة الفرنسية فيم المسموع لدى طالبات الصف العاشر ةميار المكونات المغوية الخمس ألداتي قياس 

. وكانت الفروق لصالح قبل استخدام البرنامج وبعده ي(لبعدالقبمي، )االتطبيقتعزى لمتغير مديرية ضواحي القدس، 
 التطبيق البعدي.
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المسموع لدى طالبات  فيم ةميار في  العينة أفرادالستجابة لمعينات المرتبطة نتائج اختبار "ت" (: 1.4.2جدول )
 ى لمتغير التطبيقتعز  مديرية ضواحي القدس،في  المغة الفرنسية في الصف العاشر

 المكون المغوي

 الرقم
القبمي التطبيق الفقرات البعديالتطبيق   قيمة  

 "ت"
مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

صكتي
 ال

[ مف مجمكعة كممات ɛتختار الطالبة صكت ]   1
 اختيارا سميما

2.94 1.153 3.35 

 

1.178 2.174 0.037 

[ مف مجمكعة    [eتختار الطالبة صكت  2
 كممات اختيارا سميما

2.85 1.306 3.35 1.178 2.699 0.011 

 [  b[ ك   ]  pتميز الطالبة  بيف األصكات  ] 3
 تمييزا سميما

3.15 1.282 3.47 1.237 1.771 0.086 

تستخرج الطالبة الكممات المحتكية عمى  4
 [  ãالصكت]

2.97 1.314 3.44 1.160 2.312 0.027 

 

صرفي
 ال

تميز الطالبة عند االستماع  إف كاف المخاطب  1
 مذكران أك مؤنثان 

3.35 1.252 3.59 1.234 1.436 0.160 

تحدد الطالبة الكممات المفردة مجرد االستماع  2
 ليا

3.29 1.382 3.68 1.224 2.024 0.051 

 0.070 1.875 1.206 3.62 1.355 3.26 تحدد الطالبة التصريؼ السميـ لمفعؿ كفؽ الفاعؿ 3

تستطيع الطالبة كتابة تتمة تصريؼ الفعؿ  4
 المذككر في التسجيؿ الصكتي

2.74 1.286 3.24 1.232 2.569 0.015 

 0.027 2.312 1.330 3.56 1.422 3.09 تميز الطالبة ظركؼ الزماف المتعمقة بالمضارع 5

 0.017 2.511 1.376 3.50 1.497 3.00 بالماضيتميز الطالبة ظركؼ الزماف المتعمقة  6

تحدد الطالبة إف كاف المكصكؼ في التسجيؿ  7
 الصكتي مذكرنا أك مؤنثنا

3.09 1.443 3.41 1.395 1.644 0.110 

تستطيع الطالبة اختيار الصكرة التي تتحدث  8
عف الضمير الغائب المذكر كفؽ ما سمعو في 

 التسجيؿ 

3.24 1.350 3.59 1.282 1.924 0.063 
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 القكاعدم

 تختار الطالبة الصكرة التي عبر  1

 عنيا في المكقؼ الصكتي اختيارا  سميما

3.29 1.404 3.65 1.276 1.711 0.097 

تضع الطالبة دائرة حكؿ الجممة التي ذكرىا  2
 التسجيؿ الصكتي  

3.24 1.437 3.56 1.284 1.608 0.117 

مع  ظرؼ الزماف  تكفؽ الطالبة الجممة المذككرة 3
 الصحيح

3.24 1.350 3.56 1.260 1.511 0.140 

تكمؿ الطالبة  بناء جممة مذككرة  في التسجيؿ  4
 بناءن سميما

3.15 1.438 3.50 1.237 1.643 0.110 

 

 المفاىيمي

تختار الطالبة الصكرة التي عبر عنيا صكتيا  1
 حكؿ الحجـ السميـ لشيء معيف

3.09 1.485 3.59 1.234 2.456 0.019 

تضع الطالبة  دائرة حكؿ المكف البنفسجي  2
 ألكاف أخرل   5كتميزنو بدقة بيف 

3.03 1.527 3.56 1.284 2.496 0.018 

عند االستماع لرقـ ىاتؼ يستطيع الطالبة تدكينو   3
 مباشرة دكف إعادة

3.12 1.513 3.50 1.261 .776 0.085 

تختار الطالبة قياس المبلبس التي تذكر في  4
 التسجيبلت الصكتية في المحاؿ التجارية 

3.00 1.576 3.44 1.284 1.968 0.058 

تسجؿ الطالبة السعر لسمعة معينة  عند  5
 االستماع لذلؾ 

3.03 1.566 3.47 1.261 1.968 0.058 

 

 االستعماؿ االجتماعي لمغة

المتكمـ تميز الطالبة مشاعر الشخص  1
 تمييز صحيحا

2.68 1.364 3.18 1.466 2.085 0.045 

تجيد الطالبة التمييز بيف الخطاب الرسمي  2
 كالخطاب غير الرسمي

2.94 1.496 3.35 1.433 1.601 0.119 

تتابع الطالبة االستماع بإتقاف لمكضكع  3
 حتى لك حدث تشكيش لذلؾ 

2.76 1.394 3.38 1.457 2.373 0.024 

 0.033 2.231 1.426 3.71 1.485 3.09تحدد الطالبة الصكرة التي تحدث عنيا  4
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 التسجيؿ الصكتي حكؿ الكداع 

تدكف الطالبة إجابة فيـ المسمكع بالفرنسية  5
 ككما ذكرت

3.21 1.666 3.94 1.278 2.480 0.018 

 0.175 1.386 1.665 2.32 1.647 2.88 تنفر الطالبة مف حصة فيـ المسمكع  6

تترؾ الطالبة عدد مف األسئمة دكف إجابة في  7
 اختبارات فيـ المسمكع 

3.06 1.669 2.82 1.749 0.691 0.494 

تحتاج الطالبة إلى أف أعيد تكرار التسجيؿ  ليا  8
 مرات لتجيب عمى كافة األسئمة  3

4.29 1.194 2.79 1.719 4.096 0.000 

تستطيع الطالبة التمييز بيف أكثر مف صكتيف  9
 ألشخاص في التسجيبلت الصكتية  

3.09 1.658 3.50 1.542 1.503 0.142 

 0.028 2.299 0.941 3.421 1.060 3.104 الدرجة الكمية 

 

( 401.3القبمي ) ط الحسابي لمدرجة الكمية لمقياس( أف المتكس1.4.2يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
(، كأف قيمة "ت" 0931.( كانحراؼ معيارم )403.1لبعدم )(، كلمقياس ا...10معيارم )نحراؼ كا

فيـ المسمكع لدل  ةميار (، أم أنو تكجد فركؽ في 0..0.(، كمستكل الداللة )0.99.لمدرجة الكمية )
، لقبمي)االتطبيؽتعزل لمتغير ، مديرية ضكاحي القدسفي  المغة الفرنسيةفي  طالبات الصؼ العاشر

 عدم.الب. ككانت الفركؽ لصالح التطبيؽ البرنامج كبعدهقبؿ استخداـ  (عدمالب

( .،3،4الفقرات رقـ )( عمى المككف الصكتي. ك 3، .، 1)ككذلؾ تبيف كجكد فركؽ في الفقرات رقـ  
 5،3،4،1،.،0،7( عمى المككف المفاىيمي. ك الفقرات رقـ )1،.عمى المككف الصرفي. كالفقرات رقـ )

 ( عمى مككف االستعماؿ االجتماعي لمغة. كبذلؾ تـ رفض الفرضية الصفرية األكلى. 9

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:   2.1.4

 ةميار داة قياس أل الحسابية متكسطاتالحصائية بيف إىؿ تكجد فركؽ ذات داللة نص السؤال الثاني: 
تعزل  مديرية ضكاحي القدس،في  لدل طالبات الصؼ العاشرفي المغة الفرنسية ي يالتعبير الشف

 ؟قبؿ استخداـ البرنامج كبعده (عدمالب لقبمي،)االتطبيؽ لمتغير 
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 تم تحويمو إلى الفرضية اآلتية:  عن ىذا السؤال لإلجابة

داة قياس أل  الحسابية متكسطاتالحصائية بيف إذات داللة ال تكجد فركؽ  الفرضية الصفرية الثانية:
تعزل  مديرية ضكاحي القدس،في  لدل طالبات الصؼ العاشرفي المغة الفرنسية ي يالتعبير الشف ةميار 

 .قبؿ استخداـ البرنامج كبعده (لبعدما لقبمي،)االتطبيؽ لمتغير 

قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لئلجابة عف ىذه الفرضية 
، التعبير الشفيي ةميار  ألداتي قياس ةلمككنات المغكية الخمسا الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى

لدل طالبات  المعيارية لممككنات المغكية،كذلؾ مف خبلؿ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات 
لمعينات حساب نتائج اختبار "ت" مديرية ضكاحي القدس، كتـ في  في المغة الفرنسية الصؼ العاشر

 .رتبطة. تعزل لمتغير التطبيؽالم

لمقياس  لمكونات المغوية الخمساعمى  العينة أفرادالستجابة لمعينات المرتبطة نتائج اختبار "ت" (: 2.4.1جدول )
تعزى لمتغير طريقة  مديرية ضواحي القدسفي  في المغة الفرنسية لدى طالبات الصف العاشر ميارة التعبير الشفيي

 التدريب

 الرقم

قيمة  االختبار البعدي االختبار القبمي المكونات
 "ت"

مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.110 1.640 1.21820 3.5515 1.18874 3.3088 الصوتي 1

 0.015 2.555 0.55718 2.8997 0.66606 3.2537 الصرفي .

 0.016 2.545 1.08845 3.7206 1.36419 3.1838 القواعدي 4

 0.006 2.930 1.10885 3.6882 1.42387 3.0529 المفاىيمي 3

 0.004 3.143 1.23505 3.3297 1.10857 2.6863 االستعمال االجتماعي لمغة 5

 0.014 2.591 0.75192 3.3559 0.80801 3.0480 الدرجة الكمية

(، كمستكل الداللة 0591.أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )( 0301.)يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
لدل  التعبير الشفييميارة (، أم أنو تكجد فركؽ في المككنات المغكية الخمسة ألداتي قياس 0.13.)
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 ،قبمي)ال التطبيؽتعزل لمتغير  مديرية ضكاحي القدس،في  في المغة الفرنسيةطالبات الصؼ العاشر 
ـ البرنامج كبعده (بعدمال البعدم. ككذلؾ تبيف كجكد فركؽ  ككانت الفركؽ لصالح التطبيؽ ،قبؿ استخدا

 االجتماعي لمغة(.ىيمي، االستعماؿ في المككنات)الصرفي، القكاعدم، المفا

ي لدى طالبات يالتعبير الشف ةميار في  العينة أفرادالستجابة لمعينات المرتبطة نتائج اختبار "ت" (: 2.4.2جدول )
 تعزى لمتغير طريقة التدريبمديرية ضواحي القدس في  المغة الفرنسيةفي  الصف العاشر

 

 الرقم

قيمة  االخحببر البعدي االخحببر القبلي الفقرات

 "ت"

مسحىي 

 الداللة
المحىسط 
 الحسببي

االنحراف 
 المعيبري

المحىسط 
 الحسببي

االنحراف 
 المعيبري

ً
ٕر

ص
 ان

1.  0.214 1.268 1.237 3.53 1.173 3.32 [   لفظا سميما ɛتستطيع الطالبة لفظ الصكت   ] 

2.  0.086 1.771 1.285 3.53 1.274 3.21 [ لفظان سميما [eتستطيع الطالبة لفظ الصكت  

3. [ أك   pتمفظ الطالبة الكممات المحتكية األحرؼ ] 
[b]  0.147 1.486 1.349 3.62 1.326 3.38 بشكؿ سميـ 

4. تستطع الطالبة اعطاء مثاؿ لفظيان لكممات تحتكم  
 [ãعمى الصكت]

3.32 1.273 3.53 1.187 1.228 0.228 

 

ً
زف

ص
 ان

1. تستطيع الطالبة كصؼ صكرة تحتكم عمى صكرة  
 0.233 1.214 1.260 3.56 1.249 3.32   .كلد أك بنت كتكظيؼ الضمير السميـ

2. تجيد لطالبة لفظيا مطابقة العدد بالمعدكد في كؿ  
 0.094 1.726 1.237 3.50 1.218 3.18 مف التفريد كالجمع

3.  0.096 1.713 1.237 3.53 1.257 3.24 تككف الطالبة جمؿ بميزاف صرفي مضبكط 

تتردد الطالبة في الحديث عند الكصكؿ إلى  4
 0.010 2.721 1.346 2.65 1.353 3.44 تصريؼ الفعؿ 

عند التحدث عف حدث في المضارع تستخدـ   5
 0.006 2.931 1.285 2.50 1.499 3.24 الطالبة تصريؼ الزمف الماضي

عند التحدث في عف حدث في الماضي تستخدـ   6
 0.004 3.105 1.349 2.38 1.572 3.21 الطالبة الزمف المضارع

 0.011 2.677 1.376 2.47 1.666 3.21تستخدـ الطالبة ضمير "ىك" لكصؼ فتاة  عند  7
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 قياس ميارة التعبير الشفيي 
تستخدـ الطالبة ضمير "ىي" لكصؼ شاب عند  8

 0.068 1.888 1.395 2.59 1.610 3.21 قياس ميارة التعبير الشفيي 

 

ي
ػذ

ٕا
 انق

تعبر الطالبة  لفظيا عف صكرة معينة  دكف  1
 0.016 2.538 1.160 3.56 1.414 3.00 أخطاء 

تكرر الطالبة الجمؿ المذككرة ليـ بمفظة سميمة مف  2
 األخطاء 

3.47 1.522 3.85 1.234 1.397 0.172 

تستخدـ الطالبة الزمف المبلئـ لمحديث عف العطمة  3
 0.167 1.414 1.268 3.71 1.471 3.32 الصيفية الماضية طيمة كقت حديثيـ 

تجيد الطالبة االستطراد بما لدييـ مف مخزكف   4
 0.001 3.593 1.130 3.76 1.536 2.94 لغكم بسيط حكؿ حدث معيف

 

ً
ًٍْ

 انًفب

تصؼ الطالبة الغرفة الصفية كحجميا كتعبر عف  1
 ذلؾ بشكؿ سميـ 

3.00 1.414 3.65 1.252 2.804 0.008 

الطالبة الحديث عف ممتمكاتيا كألكانيا تستطيع  2
 0.014 2.586 1.173 3.68 1.516 3.06 بشكؿ سميـ.

تجيد الطالبة ذكر رقـ صفحات الكتاب بشكؿ  3
 0.005 2.985 1.136 3.74 1.472 3.12 سميـ 

تستطيع الطالبة عند لعب األدكار شفييا ذكر  4
 0.062 1.929 1.256 3.62 1.464 3.09 قياس المبلبس المناسب ليا

تستطيع الطالبة مناقشة السعر مع البائع في لعب  5
 0.005 2.975 1.232 3.76 1.537 3.00 األدكار

 

سز
ال

ا
ً نهغخ

ػ
جزًب

ال
ل ا

ؼًب
 

ً نغخ
ػ

جزًب
ال

ل ا
ػًب

 

تبدك عمى مبلمح كجو الطالبة انطباعيا  أثناء  1
 0.017 2.511 1.480 3.41 1.524 2.74 تعبيرىا عف ألفاظ معينة.

تراعي الطمبة عند الحديث استخداـ الضمير  2
 0.021 2.421 1.477 3.38 1.431 2.79 المعبر عف المكقؼ إف كاف رسميا كغير رسميا
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تعكد الطالبة لممكضكع المتحدث عنو بسيكلة حتى  3
 0.007 2.887 1.319 3.32 1.256 2.62 لك حدث إنقطاع لذلؾ المكضكع

الكممات التي تستخدـ تحصي الطالبة عددا مف  4
 لمكداع

2.65 1.454 3.29 1.426 2.804 0.008 

تستخدـ الطالبة أحيانا مرادفات باالنجميزية خبلؿ  5
 0.135 1.530 1.487 2.82 1.160 2.44 حديثيـ ألنيـ ال يعرفكف المعنى بالفرنسية

تتمتع الطالبة بثقة عالية عند التحدث بالمغة   6
 0.009 2.766 1.282 3.41 1.404 2.71 الفرنسية 

تجيب الطالبة مباشرة عف أم سؤاؿ يكجو ليا  7
 شفييا

2.79 1.366 3.44 1.375 2.633 0.013 

تحتاج الطالبة لتكرار السؤاؿ ليا لتجيب عميو  8
 0.027 2.307 1.471 3.32 1.393 2.62 شفييا

 0.007 2.851 1.440 3.56 1.445 2.82 تتقمص الطالبة األدكار التي تسند إلييا بشكؿ جيد 9

 

 3.0480 الدرجة الكلية 
0.8080

1 
3.3559 0.75192 2.591 0.014 

 

( 40.3القبمي ) ط الحسابي لمدرجة الكمية ألداة القياس( أف المتكس.030.يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
(، قيمة "ت" 0751.( كانحراؼ معيارم )40455البعدم ) (، كأداة القياس00.0.انحراؼ معيارم )ك 

لدل ي يالتعبير الشف ةميار (، أم أنو تكجد فركؽ في 0.13.(، كمستكل الداللة )0591.لمدرجة الكمية )
 التطبيؽ تعزل لمتغيرمديرية ضكاحي القدس، في  المغة الفرنسيةفي  طالبات الصؼ العاشر

ككذلؾ تبيف  .البعدم. ككانت الفركؽ لصالح التطبيؽ قبؿ استخداـ البرنامج كبعده (القبمي،البعدم)
( لممككف القكاعدم. كالفقرات 3،1( لممككف الصرفي، كالفقرات )5،3،.،7كجكد فركؽ في الفقرات )

( لمككف االستعماؿ االجتماعي لمغة. 1،.،3،4،.،9،0،7( لممككف المفاىيمي. كالفقرات )1،.،5،4)
 .رفض الفرضية الصفرية الثانية ـكبذلؾ ت
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 الفصل الخامس
____________________________________________________________ 

 مناقشة النتائج والتوصيات: 
 

اؿ في تنمية ميارتي فيـ المسمكع كالتعبير قائـ عمى االستماع الفعّ برنامج أثر  يتناكؿ ىذا الفصؿ
يتناكؿ كصفان ك  ،ديرية ضكاحي القدسلدل طالبات الصؼ العاشر في م ،فرنسيةالشفيي في المغة ال

فيـ المسمكع كالتعبير  أداتي قياس ميارتيعينة عمى البعد تحميؿ استجابات  لمناقشة نتائج الدراسة،
 كفرضياتيا: ة الدرسةحسب أسئمالنتائج لمناقشة  كفيما يمي عرض ه،تطبيؽ البرنامج كبعد ي، قبؿيالشف

 مناقشة النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول:   1.5

 ةميار داة قياس الحسابية أل متكسطاتالحصائية بيف إ: ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة السؤال األولنص 
تعزل لمتغير  مديرية ضكاحي القدس،في  لدل طالبات الصؼ العاشر في المغة الفرنسية فيـ المسمكع

 ؟قبؿ استخداـ البرنامج كبعده (لبعدما لقبمي،)االتطبيؽ 

 تـ تحكيمو إلى الفرضية اآلتية:  عف ىذا السؤاؿ لئلجابة 

داة الحسابية أل متكسطاتالحصائية بيف إذات داللة ال تكجد فركؽ  الفرضية الصفرية األولى:نص 
 مديرية ضكاحي القدس،في  لدل طالبات الصؼ العاشر في المغة الفرنسية فيـ المسمكع ةميار قياس 

 .قبؿ استخداـ البرنامج كبعده (لبعدما لقبمي،)االتطبيؽ تعزل لمتغير 

قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ابة عف ىذه الفرضية لئلج 
 فيـ المسمكع ةميار  ألداتي قياس ةلمككنات المغكية الخمسا الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى

حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  ،كذلؾ لمتمكف مف)القبمي،البعدم(
حساب نتائج اختبار "ت" كتـ ، ميارة فيـ المسمكع عف تي تعبرال داةعينة الدراسة عمى فقرات األ

 . التطبيؽمرتبطة يعزل لمتغير لمعينات ال
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مككنات المغكية الخمسة عمى أداتي قياس أثبتت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات ال
البعدم، عمى  قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده كذلؾ لصالح القياسميارة فيـ المسمكع )القبمي، البعدم( 

المككنات اآلتية: )الصكتي، الصرفي ،المفاىيمي( تعزل ىذه النتيجة لمتغير التدريب كفؽ برنامج قائـ 
 عمى االستماع الفّعاؿ.

ميارة فيـ المسمكع  المغكم )الصكتي(، يبلحظ أف متكسطات الفقرات تشير إلى تحسف فيففي المككف 
الفركؽ بيف إف ( ف4ك 2في الفقرات ) ديف[ الكار ã[ ك ] [eلمصكتيفنسبة لصالح القياس البعدم. فبال

حيث أف قيمة الداللة  ،ميارة فيـ المسمكع دالة إحصائيان أداة قياس المتكسطات الخاصة بيما عمى 
( كىذا يثبت بأف الطالبات استطعف مف خبلؿ 0.011[  ىي )[e(  أم المتعمقة بالصكت 2لمفقرة )
 كاألصكات المقاربة لو ،[[eبيف الصكت ط، تفادم الخم ،في حصص البرنامج التدريبي كالمراف التمرس
 ، حيث أصبحف[ عند االستماع لتسجيؿ صكتي يحتكم مزيج مف ىذه األصكاتãمثؿ الصكت ] لفظان 

. كىذا مؤشر كاضح عمى تأثير البرنامج يميزف كؿ صكت تناكلو البرنامج تميزا مف حيث الشكؿ كالمفظ
   التدريبي في تنمية ميارة فيـ المسمكع.

تعزك الباحثة ىذه إحصائيا،  غير دالة [p[ ٔ ]b]( المتعمقة بالصكت 4كلكننا نبلحظ كذلؾ أف لمفقرة )
فيك غير  [p][ مكجكد في المغة العربية كىك "ب" كتابة كلفظان. أما الصكت bالنتيجة إلى أف الصكت ]

 ،[p[ ٔ ]b]مكجكد في المغة العربية، لكف ىذا ال يبرر لمطالبات االستمرار بالخمط بيف الصكتيف 
حيانان إلى التمفظ كممات سيئة عف غير قصد. أكيؤدم  ،خاصة كأنو يتسبب في مشاكؿ في المعنى

فمف الزمف التدريبي المخصص لمككف الصكتيات،  أيضان إلى قصر (المعممةحثة )الباكتعزك ذلؾ 
الصعب تنفيذ البرنامج بخطة زمنية طكيمة األمد نتيجة لشح نصاب الحصص المخصصة لمغة 

( حصص أسبكعية.  كما أف اإلطالة قد تؤدم إلى الممؿ في بعض 3الفرنسية لمصؼ العاشر كىي )
لى نتائج عكسية نامج لجدكؿ الزمني لمبر بنصيحة المختصيف حكؿ االباحثة حيث أخذت  .األكقات كا 

( ال تتكانى في تعديؿ أخطاء الباحثة)المعممة كيشار ىنا أف  كز الشيريف مف التطبيؽ.ال يتجا،أ
عطائيف التغذية الراجعة بعد كؿ عممية تقكيـ تككيني كحتى تقكيـ ختامي لميارة فيـ  الطالبات كا 

التي تعتبرىا الباحثة دعامة لمتدريب  خبلؿ حصص البرنامج التدريبي متبعناالمسمكع. كيككف ذلؾ 
االعتيادم، بغية الكصؿ بالمتعمـ إلى مرحمة المستمع الفّعاؿ، التي تنطكم عمييا أىداؼ ميارة فيـ 

 المسمكع بمجمميا.
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اع ما إذا كاف ( المتعمقة بتمييز الطالبة عند االستم5أما في المككف الصرفي، فقد لكحظ أف الفقرة )
المخاطب مذكرنا أـ مؤنثنا ،غير دالة إحصائينا.. تصؼ الباحثة ىذه النتيجة بالطبيعية كالمنطقية، 
فالتمييز صكتينا ما إذا كاف الُمخاطب مذكرنا أك مؤنثنا أمر صعب، كيحتاج بعض الدالالت ليتمكف 

عمى األنثى. المثاؿ التالي  المستمع مف الجـز بجنس الُمخاطب. فالصكت الرفيع اليادئ ليس حكرنا
يكضح ذلؾ: في أحد التسجيبلت الصكتية القصيرة المتضمنة حكار قصير جدان يسأؿ الطرؼ األكؿ : 

 سكرتير ؟ فيجيب الطرؼ اآلخر: ال أنا تمميذ!أنت ىؿ 

( يستخدـ لممخاطب المذكر ك المؤنث عمى حد سكاء. كىذا tu) أنتفي المغة الفرنسية فإف الضمير 
مع المغة العربية )المغة األـ ألفراد العينة(، كيتكافؽ مع المغة االنجميزية )المغة األجنبية األكلى يتعارض 

ىذا في المقاـ األكؿ، أما في كحده ال يفيد بمعرفة جنس المخاطب، tu كىذا يعني أف الضمير  .ليـ(
مذكر كالمؤنث. فكيؼ يكتب كيمفظ بنفس الصكرة لم  élèveالمقاـ الثاني، فإف اسـ الفاعؿ )تمميذ( 

نظرنا ألف المغة الفرنسية ليا  يمكف التمييز ىنا؟ مف الصعب التمييز دكف كجكد تتمة لمجممة.
خصكصيتيا فاسـ الفاعؿ مثبلن )طالب،العب( ليا اضافات تكضع في أكاخرىا، إذا تمت، أصبحت 

، أما   étudiantية يعني مؤنثة. )أم بمعنى يدخؿ مكرفيـ إلييا(. فاسـ الفاعؿ )طالب( بالمغة الفرنس
)طالبة(. كىذا المثاؿ سيؿ اإلدارؾ لممتعمـ.  étudianteعمى نيايتو يصبح مؤنثنا   eإذا دخؿ المكرفيـ
 يحتاج المستمع إلى تتمة لمحديث كي يستدؿ مف خبللو عمى جنس المخاطب.   élèveأما في المثاؿ 

فيي مف   secrétaire كال )سكريتير(  professeur كىذا األمر ال ينطبؽ عمى اسـ الفاعؿ )معمـ(
ف كاف  ااألسماء التي لـ يتـ إعطاؤىا تأنيثن  بالفرنسية فبقيت )لكبل الجنسيف بصيغة المذكر( حتى كا 

المكصكؼ أنثى. أما إذا استمرت المحادثة بيف المرسؿ كالمستقبؿ، فقد تظير دالالت عمى جنس 
؟ حيث فمسطيني صفة مذكرىا فمسطينيأنت تمميذ المخاطب مثؿ: أف يتابع الطرؼ الثاني الحديث: أ

enPalestini  كتمفظ األحرؼ المشار إلييا  /en/ .   ٕٓأيب يؤَثٓب ف nnePalestinie  مع تشديد(
،  تدؿ المستمع عمى أف المخاطب nفعممية التشديد عمى الصكت  .في اآلخر( nعمى الصكت 

 مؤنث.

لكحظ إف متكسطات الطالبات تباينت، حيث إف قدرتيف عمى ( في المككف المفاىيمي 3بالنسبة لمفقرة )
تدكيف رقـ ىاتؼ مذككر شفييا تحسنت عف نتيجتيف في القياس القبمي. كلكف ىذه النتيجة في نياية 

ألف أرقاـ اليكاتؼ في المغة الفرنسية تذكر  ؛المطاؼ كانت غير دالة إحصائيان، تعزك الباحثة ذلؾ
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كىذا األمر 06)  55 98 37 13)ؿ:إلعطاء رقـ ىاتؼ لشخص يقا بصيغة )منزلة العشرات( فمثؿن 
يحتاج إلى مراف كتركيز كبيريف لعدـ الكقكع في أم خطأ أثناء تدكيف رقـ الياتؼ فمف غير المنطؽ إذا 
أخطأنا في  تدكيف رقـ كاحد لمياتؼ أف نصؿ إلى العنكاف المطمكب، بؿ تعامؿ يعامؿ الرقـ ككؿ عمى 

 أنو خطأ.

تتطمب غالبان ذكر رقـ مف منزلة أك منزلتيف فقط ،  4(، فالفقرة 4( مع الفقرة )3مقارنة الفقرة )يمكف 
(. كعميو، تستطيع الطالبة بسيكلة تدكيف الرقـ المطمكب 3كليس سمسمة مف االرقاـ كما كرد في الفقرة )

 ( بشكؿ سميـ.3في الفقرة )

كتعزك لممككف القكاعدم، أعمى مف القياس القبمي.  كتشير النتائج  إف القياس البعدم لممتكسط الحسابي
الباحثة ىذة النتيجة الشتماؿ المادة التعميمية التي أعدتيا لمبرنامج التدريبي، عمى عبارات في زمف 
الماضي، المضارع، المستقبؿ، ما مكف الطالبات مف االطبلع عمى عدة مكاقؼ صكتية لمزمف نفسو. 

غير -لكؿ كحدة دراسية -تممان لممنيج، فدرس كاحد حكؿ فيـ المسمكعكىنا، جاء البرنامج التدريبي م
كاؼ  لتعمـ ىذه الميارة. كلك تـ التركيز في المنيج المتبنى عمى الميارات المغكية األربع، ألعطى 
ا لميارة فيـ المسمكع يكازم االىتماـ الذم يكلكنو لميارة القكاعد، التي تحتؿ الجزء األكبر  الطمبة اىتمامن

 .Kiosque 2المنيج الدراسي المتبنى  مف

كأيضان مككف السياؽ االجتماعي الذم تناكلتو التسجيبلت: كتمييز الطالبات لمشاعر المتحدثيف كالتي 
جاءت في التسجيبلت الصكتية تحمؿ أفكاران دالة عمى المشاعر:) الفرحة بانتياء الفصؿ الدراسي، 

الشكؽ( كأحدث البرنامج التدريبي تغييرنا عمى مدل التذمر لصعكبة امتحاف، االعتذار،المصافحة، 
رضاىف مف حصة فيـ المسمكع التي كانت قبؿ البرنامج تمثؿ حصة صعبة تتطمب الكثير مف 
الخبرات مقارنة مع الخبرات السابقة التي كانت لدييف. كشعرت الباحثة أنيا أصبحت أقرب لمعينة مف 

( يكضح درجات إىتماـ 4.1الشكؿ )ط كالحيكية لمحصة. ك خبلؿ البرنامج إذ سادت أجكاء مفعمة بالنشا
 البلزمة لميارة فيـ المسمكع. الطالبات في اكتساب المككنات المغكية الخمسة
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 ( درجات اىتمام أفرد العينة في اكتساب المكونات المغوية الخمسة الالزمة لميارة فيم المسموع4.1الشكل )

يضعف أكلكيات لتعمـ ىذه الميارة، إذ  الطالبات في ميارة فيـ المسمكعُيبلحظ في الرسـ البياني أف 
يعطيف قدرنا كبير مف االىتماـ لممككف القكاعدم الذم بدكنو ال يمكف فيـ محتكل الجممة كال يمكف أف 

لمفاىيـ لغرض يبنى ميزاف صرفي مضبكط ليا، كبذلؾ يتـ التركيز بشكؿ مباشر بعد الصرؼ عمى ا
تحميميا، كييممف المككف الصكتي لممفيـك نفسو فيأتي ىذا المككف كخيار ما قبؿ األخير لبلىتماـ بو 
خبلؿ عممية الفيـ المسمكع، كيتبعو االستعماؿ االجتماعي لمغة حيث إّف ىذا المككف في ميارة فيـ 

ميع المككنات التي كردت قبمو المسمكع لمتسجيبلت الصكتية مف الصعب تمييزه بسرعة إال مف خبلؿ ج
)المككنات األربعة السابقة(، كبذلؾ استدلت الباحثة بفيـ الطالبات العميؽ لدكر مككف السياؽ 

 االجتماعي لمغة في تنمية ميارة فيـ المسمكع.

فيـ  ةميار داة قياس الحسابية أل متكسطاتالحصائية بيف إذات داللة د فركؽ ك كجأظيرت النتائج 
تعزل لمتغير  مديرية ضكاحي القدس،في  لدل طالبات الصؼ العاشر في المغة الفرنسية المسمكع
 رةميانمية في ت كبفاعميةأثر  أنو مما يدؿ عمى .قبؿ استخداـ البرنامج كبعده (لبعدما لقبمي،)االتطبيؽ 

لميارة فيـ ( عمى أداة القياس القبمي 3.104فالدرجة الكمية لممتكسط الحسابي كانت ) .فيـ المسمكع
 ،مميارة نفسيال المسمكع، أما عمى أداة القياس البعدم، فيبلحظ ارتفاع الدرجة الكمية لممتكسط الحسابي

 التدريبي القائـ عمى االستماع الفّعاؿ. الباحثة ىذة النتيجة لمبرنامج كتعز  (.3.421كقد بمغت )
السيطرة عمى عممية لبة الطا عةتطاسو باترؾ آثاره كبيف أنفي عممية التدريب  المنطقي فالتسمسؿ

الكعي كالمركنة في تفادم المشكبلت  كما أف الطالبات أصبحف يكظففّ  االستماع طكاؿ فترة التمريف.
تستخدـ الطالبات استرايجيات ما كراء المعرفة التي تساعدىف . ك التي تكاجييف أثناء أدائيف لمتمريف

 
 القىاعدي

3.566 

 

 الصىجي

3.4044 

 المفبهيمي

3.5118 

االسحعمبل االجحمبعي للغة  

3.2224 

 الصرف

3.5241 
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  .فيائمراجعة ألد الطالبات تماريف فيـ المسمكع تجرمبعد الفراغ مف ك لمكصكؿ إلى الحؿ المبلئـ. 
.  كذلؾ قياس البعدمعينة عمى الالتحسف في متكسطات ميارة فيـ المسمكع لدل الما أدل إلى كىذا 

التي غالبا ما تحتاج ألكبر قدر  ،ميارة فيـ المسمكع مف الطريقة االعتيادية لمتدريب عمىعمى العكس 
مف تدكيف كافة الطالبة  تكرارات لنفس التسجيؿ( لتتمكف 3) يالصكت مف إعادة االستماع لمتسجيؿ

االستماع لمتسجيبلت  ،عتادت ىذه الطالبات خبلؿ الطريقة االعتياديةاك جابات األسئمة المطركحة. إ
 الصكتية التي ُرتبت بيا المعمكمات المطمكبة كفؽ ترتيب األسئمة المطركحة حكليا. 

الستراتيجيات  فاستخدامي فإذ يتطمب ذلؾ مني بة عف أسئمة ضمنية،جامف اإل تمكفّ يكبالتالي ال 
الطالبات في السابؽ  الكعي كالمركنة كالقدرة عمى مطابقتيا كفؽ ما يتطمبو التمريف المطركح. كما أف

إيجاد حؿ لممشكمة التي تكاجييف أثناء  عمىالقدرة  كف لدييفقبؿ تطبيؽ البرنامج التدريبي لـ يك 
لعممية التقكيـ ـ يكف لدييف اىتماما استرجاع ما تـ عرضو ذىنيا. كلغالبا مف  يتمكفّ االستماع  كال 

اؿ بعد التدريب القائـ عمى االستماع الفعّ  كىذا كمو قد تعدؿّ  يف بعد الفراغ مف االستماع.ئذاتي ألداال
ف كانت ىناؾ فركؽ   . المخصصة لمميارة نفسيا متكسطات الفقراتكا 

 عمى أداة قياس ميارة قيـ المسمكع، ممتكسطات الحسابيةل الدرجة الكمية حدثت عمى الفركؽ التي إف
 .لمصؼ العاشر المتبنىمغة الفرنسية ال في منياج الميارةرحت بيا التي طُ اآللية دلت عمى قصكر في 

( 1991)مدككر،كؿ مف جاء بو مع تكافؽ ال تكعممية اضافة السيناريك الحرفي لنصكص الصكتية 
جب تحقيؽ ىدؼ كاضح، يستك  برأم كؿ منيما، لدمج بيف المياراتفا  (De Grandpré,2016)ك

الدرجة الباحثة أيضان انخفاض متكسطات  كتعز ك ينيا. باالستماع لئلجابة كتدك ىذه الدراسة في كالمتمثؿ 
التي النصكص الحرفية لمتسجيبلت الصكتية إلى  فيـ المسمكع،ميارة ل القبمي قياسالكمية عمى أداة ال

كال  متعمـصالح ال مف تميارتي القراءة كاالستماع ليسالدمج لعممية  تؤكد الباحثة أفمعيا. كىنا ترفؽ 
 كحدهعمى اإلجابة مف خبلؿ االستماع حقؽ اليدؼ المنشكد مف عممية االستماع المتمثمة بالحصكؿ ت

مجيكد الباحثة لبذؿ ما دفع  اكىذ كليس مف خبلؿ القراءة المسبقة لمسيناريك كتدكيف االجابة كفقو.
الذم ينمي لدل المتعمـ الرغبة بمكاصمة  قائـ عمى االستماع الفّعاؿ، ، كالتكجو نحك برنامجإضافي
كىذا  .أثناء التركيز بما يقكلو المتحدث اع كاالستدالؿ عمى االجابات مستعيننا بما استقر ذاكرتواالستم

مف إجاباتيف مف خبلؿ النقاش الذم يحدث بعد الطالبات أصبحف يتأكدف ف ما الحظتو المعممة أ
 االستماع لمرة كاحدة )االستماع الفّعاؿ(.
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 النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثاني:مناقشة  2.5

 ةميار داة قياس أل الحسابية متكسطاتالحصائية بيف إىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  :نيالسؤال الثا
تعزل  مديرية ضكاحي القدس،في  لدل طالبات الصؼ العاشرفي المغة الفرنسية ي يالتعبير الشف

 ؟قبؿ استخداـ البرنامج كبعده (عدمالب لقبمي،)االتطبيؽ لمتغير 

داة قياس أل  الحسابية متكسطاتالحصائية بيف إذات داللة ال تكجد فركؽ  الفرضية الصفرية الثانية:
تعزل  مديرية ضكاحي القدس،في  العاشر لدل طالبات الصؼفي المغة الفرنسية ي يالتعبير الشف ةميار 

 .قبؿ استخداـ البرنامج كبعده (لبعدما لقبمي،)االتطبيؽ لمتغير 

قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ابة عف ىذه الفرضية لئلج
 التعبير الشفييارة مي ألداتي قياس ةلمككنات المغكية الخمسا الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى

حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  ،كذلؾ لمتمكف مف)القبمي،البعدم(
حساب نتائج اختبار "ت" لمعينات كتـ التعبير الشفيي،  عف تي تعبرال داةعينة الدراسة عمى فقرات األ

 . التطبيؽمرتبطة يعزل لمتغير ال

( بيف متكسطات α≥05.0عند مستكل الداللة )  ةحصائيإد فركؽ ذات داللة ك كج أثبتت النتائج
لدل   )المقياس القبمي،المقياس البعدم(ميارة التعبير الشفيي يلمككنات المغكية الخمس عمى مقياسا

تعزل لمتغير طريقة التدريب  في المغة الفرنسية في مديرية ضكاحي القدسطالبات الصؼ العاشر 
ه، لصالح المككّنات اآلتية: )الصرفي، رنامج التدريبي( قبؿ استخداـ البرنامج كبعدالعتيادية،البا)

 .القكاعدم، المفاىيمي،االستعماؿ االجتماعي لمغة( عمى أداة القياس البعدم لميارة التعبير الشفيي

الباحثة ىذه النتيجة لكفاءة دركس البرنامج التدريبي، كمثاؿ عمى ذلؾ تمؾ الدركس التي ترتكز  كتعز 
عمى ترتيب األفكار الكاردة في النص المسمكع. فممجرد أف تستمع الطالبات لمنص المسجؿ تبدأ 

ؿ كذلؾ باسترجاع ذىني لما استمعت إليو، ثـ انتاج جمؿ قصيرة تعبر عف األفكار الكاردة في التسجي
كفقان لتسمسيا. كىنا فإف المككنات المغكية الخمس حاضرة، كبكضكح في أداء الطالبات كالمثاؿ عمى 
ذلؾ: مشاركتيف في عمؿ ممخص لفظي لؤلفكار الكاردة في التسجيؿ يستخدمف القكاعد بشكؿ سميـ 

الحركؼ السميمة،  القكاعد بشكؿ سميـ، كيكظفف المفردات كفقا الستخداماتيا المبلئمة كالمفظ كمخارج
كبعدىا يمتزمف بالصرؼ السميـ لؤلفعاؿ. كتشكؿ المككنات األربعة السابؽ ذكرىا الركيزة التي يبنى 
عمييا المككف الخامس، كىك السياؽ االجتماعي المبلئـ لممكقؼ. أما حاؿ العينة قبؿ البرنامج، فقد 
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محددة يمزميا بيا دركس المقرر  اقتصر أدائيف عمى عمميات إنتاج كبلمية كفقان لمعاني كمفردات
الدراسي. كالتزمف في أدائيف بالقكاعد التي يتطمبيا الدرس نفسو. كىذا أّثر في مككف األصكات لدييف، 
كأبرز الضعؼ في مخارج الحركؼ. فيف ال يستمعف لدركس الصكتيات الحركؼ كال يقمف بتكرار 

خزكف المغكم لدييف، كفيعبرف بقدر قميؿ جدا نطقيا. كما أنو عند التعبير شفييا، كانت تظير قمة الم
مف الكممات، كىذه نتيجة طبيعية، فبل يمكف أف يصمح المفظ دكف التدرب عميو كتكظيفو بكممات 

(، تمخص الباحثة كألكيات أفراد 4.2منطكقة مخزكنة في الذاكرة طكيمة األمد. كبالنظر إلى الجدكؿ )
البلزمة لميارة التعبير الشفيي، خبلؿ الفترة الزمنية  العينة في اكتساب المككنات المغكية الخمس
 المخصصة لمتدريب عمى البرنامج بما يأتي:

 
 (  درجات اىتماـ أفراد العينة في اكتساب المككنات المغكية الخمس البلزمة لميارة التعبير الشفيي4.2الشكؿ )

يمكف تكضيح ما جاء في الرسـ البياني أف رأس اليـر يمثؿ لمطالبات أىـ المككنات المغكية التي يجب 
اكتسابيا لميارة التعبير الشفيي ثـ إف القكاعد بالنسبة لمطالبات تحتاج إلى معاني كمفردات كمفاىيـ 

يا في تبياف معنى تساعدىـ في بناء الجممة شفييان. كتأتي الصكتيات في المركز الثالث، ألىميت
المفاىيـ المنطكقة، ثـ االستعماؿ االجتماعي لمغة الذم ال بد أف يؤدم دكره المتمـ لفيـ الجمؿ 
كالعبارات كالمفظية، كأخذ الدكر، كالتصرؼ حسب المكقؼ، كاالنتباه لطريقة الحديث، كالعكدة لممكضكع 

عطاء معنى كامؿ لمكقؼ المنكسر. كمف الضركرم كذلؾ تكظيؼ لغة الجسد، كنبرة الصكت إل
االتصالي. كىنا يبلحظ أف الصرؼ قد جاء آخر مككف ينصب اىتماـ الطالبات عميو خبلؿ التدرب 

 القىاعدي

3.7206 

 

 المفبهيمي

3.6882 

 الصىجي

3.5515 

 االسحعمبل االجحمبعي للغة

3.3297 

 الصرف

2.8997 
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عمى ميارة التعبير الشفيي. كىذا األمر تعزكه الباحثة إلى ضركرة المكقؼ االتصالي : ففي تمريف 
ا تعميمينا كفؽ )االستماع الفّعاؿ( التعبير الشفيي ينطمؽ المستقبؿ بالرد عمى المرسؿ ليؤسسا معا مكقفن 

مع العمـ أنو يتـ تدريب الطالبة عمى عدـ التسرع في إعطاء الرد كأخذ ىنينة لئلجابة إال أف الطالبة 
تعتقد أف تأخرىا عف إعطاء االجابة مثبط لبلستماع الفّعاؿ فتقـك باالندفاع بما لدييا مف مخزكف لغكم 

، كمفردات، كتجيب عمى الم  رسؿ بقكاعد سميمة قد تحتاج أحيانان لضبط الميزاف الصرفي فييا.مف معاف 

التعبير  ةميار داة قياس ألالحسابية  متكسطاتالحصائية بيف إذات داللة أثبتت النتائج كجكد فركؽ 
تعزل لمتغير  مديرية ضكاحي القدس،في  لدل طالبات الصؼ العاشرفي المغة الفرنسية ي يالشف

كتعزك الباحثة ىذة  .بيؽ البعدم، لصالح التطقبؿ استخداـ البرنامج كبعده (لبعدما لقبمي،)االتطبيؽ 
مف الطالبات بمناقشة ما استمعف إليو بشكؿ مباشر بعد االستماع لمرة يجة لما تطمبو البرنامج النت

ما أثر في مخزكنيف المغكم كعزز لدييف القدرة عمى التفاعؿ لفظيا ماؿ(. كاحدة فقط )االستماع الفعّ 
عبير عف أنفسيف كفؽ االستراتيجية المكظفة في الحصة التدريبية لبلستماع الفعاؿ. كمثاؿ عمى ذلؾ لمت

جاءت في التحميؿ ذات داللة  (5،4،3،2،1)لفقرات عمى المككف المفاىيمي، فاالمتكسطات البعدية 
اتيجية منيا استر ، برنامجاستفادت الباحثة مف عدد مف االستراتيجات المستخدمة في تطبيؽ الك حقيقية. 

طفاء لبعض السمككيات السمبية لدل فئة مف الطالبات )ممف ال يجدف المناقشة حيث الحظت حدكث إ
نتباه لمحصة(، فبعد تطبيؽ الحصة الثالثة ضمف المكانية عف اال اإلصغاء، كتشغميف المعكقات

ة كالتفاعؿ في الحصة استراتيجية المناقشة الحظت المعممة انشغاؿ ىذه الفئة بالبحث عف حمكؿ ناجع
 اؿ.الصفية المخصصة لمتدريب عمى ميارة االستماع الفعّ 

ال يحصر  القائـ عمى االستماع الفّعاؿ مف خبلؿ التحميؿ الذم أجرتو، أف البرنامج ةثبت لدل الباحث
ف كاف  طالبات بالتحدث ضمف تعابير محددة،ال ذلؾ مع بؿ يسمح ليف التعبير بالقدر الذم يردنو،  كا 

شي ىذه األخطاء. أما قبؿ تطبيؽ البرنامج فقد ألفت إلى تبل اء لفظية. فالتمرس كاالستمرار يؤدمأخط
ثـ الكصكؿ إلى  ،مرات، ثـ الحصكؿ عمى درس قكاعد 3الطالبات االستماع لمتسجيؿ الصكتي الكاحد 

كمفرداتو اللتزاـ بما جاء في درس الفيـ المسمكع ي كالذم يقتضي بالطالبة الشفيمرحمة التعبير ا
 ةغير قادر  اكتجعمي ،و. كىذا بحد ذاتو عممية حصر تقيد الطالبةكقكاعده كظركفو كالجك العاـ الذم تـ ب
قد أضاؼ  عده. كىنا يككف البرنامج القائـ عمى االستماع الفّعاؿعمى التعبير إال بمفردات الدرس كقكا

ـ باختيار ما يرغبف تعممو كما يتبلءت جانبان مضيئان في عممية التدريس، أال كىك فسح المجاؿ لمطالبا
 مع ميكليف كاتجاىاتيف.
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تو في تنمية ميارتي فيـ المسمكع كالتعبير القائـ عمى االستماع الفعاؿ كفاء إذا أثبت البرنامج 
كأدل لتنمية يي لدل طالبات الصؼ العاشر في المغة الفرنسية في مديرية ضكاحي القدس، الشف

،المفاىيمي، االستعماؿ منات المغكية الخمس )الصكتي، الصرفي،القكاعدأدائيف المغكم كفقان لممكك 
االجتماعي لمغة( ككانت أغمب الفقرات المتعمقة بميارة فيـ المسمكع كميارة التعبير الشفيي دالة 

ارنة بطريقة التدريب عاؿ في أداء الطالبات مقالقائـ عمى االستماع الفيان عمى تأثير البرنامج إحصائ
 .يةاالعتياد

 التوصيات: 5.5

 :ات اآلتيةتكصمت الباحثة مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى عدد مف التكصي
 توصيات لممعممين:

إعتماد البرنامج التدريبي القائـ عمى االستماع الفعاؿ،  كطريقة تدريس لميارتي الفيـ المسمكع  -
 كالتعبير الشفيي، لما لو مف أثر في زيادة قدرات الطمبة في كمتا الميارتيف. 

المككنات المغكية الخمس في الحصص المخصصة لدركس فيـ المسمكع التركيز عمى مراعاة  -
 الشفيي. كدركس التعبير

 توصيات لقسم اإلشراف ولجنة تبني المنياج:

إعادة النظر في محتكل دركس ميارة فيـ المسمكع في المقرر الدراسي المتبنى كمنياج فمسطيني، -
 كحذؼ النصكص الحرفية لمسيناريكىات الصكتية المرفقة مع دركس فيـ المسمكع. 

ما يجعؿ المتعمـ يألؼ أصكات المتبنى التي تطرح في المنيج  تنكيع أشكاؿ النصكص السماعية-
 أخرل غير أصكات الشخصيات الكاردة في الكتاب. 

 تصاؿ كالتكاصؿ، كفف اإللقاء، كالمسرح.ي المغة الفرنسية حكؿ ميارات اإلفلمطمبة عمؿ مسابقات  -

 توصيات لمباحثين: 

المطمكب تحقيقو كفؽ دراسات عمى المشكبلت التي تحكؿ دكف الكصكؿ لممستكل المغكم إجراء -
 أىداؼ الميارات المغكية األربعة.

  



84 
 

 المراجع:المصادر و 

 المراجع بالمغة العربية

 الطبعة األكلى، مكتبة لبناف ناشركف، ،كشاف اصطالحات العموم والفنون. (1996محمد) التيانكم،
  .بيركت

 في جامعة قطر.،مكقع جامعة النجاح. مقاؿ عممي منشكر قراءة االستماع(. 2009يحيى) جبر،
رسالة  ،تقويم ميارات االستماع الناقد لدى تالميذ المرحمة االبتدائية. (2004) حكاس، نجبلء

 مصر. جامعة قناة السكيس، ،ماجستير غير منشكرة
فاعمية أناشيد األطفاؿ كأغانييـ في تنمية ميارات التعبير  .(2015السعدم، عماد)ك  محمد الحكامدة،

 ،مجمة دراسات العموم التربويةالشفكم لدل تبلميذ الصؼ األكؿ األساسي، جامعة اليرمكؾ، 
     .62-47ص ،1،ع42ـ

مدل امتبلؾ طمبة كمية التربية في جامعة حائؿ لميارات التعبير الشفكم مف  .(2012الخمايسة، اياد )
مجمة الجامعة االسالمية ظرىـ، كالصعكبات التي تكاجييـ داخؿ المحاضرة. جامعة حائؿ. كجية ن

 242- 220، ص1ع ،20، ـلمدراسات التربوية والنفسية

فاعمية برنامج قائـم عمى الحكايات الشعبية في تنيية ميارات التعبير . (2014دحبلف، بياف )
  رسالة ماجستير غير منشكرة غزة،،الجامعة االسبلمية، الشفوي لدى تمميذات الصف الرابع األساسي

القيادة لمجميع"كيف تطبق الميارات السبع األساسية لتصبح قائد ومحفز  .(1999بيترج) ديف،
 .ترجمة كليد شحادة، عبيكاف لمنشر، السعكدية ومؤثر"

 ، دار النيضة العربية، مصر.التطبيق الصرفي .(2010الراجحي، عبده)

أثر استخداـ الدراما التعميمية في تنمية ميارات التحدث .(2014الحباشنة، قتيبة)ك  ابراىيـالربابعة، 
مجمة  )التعبير الشفكم( كتحسيف التحصيؿ لدل طمبة المغة العربية لمناطقيف بغيرىا، الجامعة األردنية،

 .644- 629، ص3، ع 42ـ العموم االنسانية واالجتماعية، 

 .القاىرة ،3ط عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع، .النفسية والعالج النفسيالصحة .(1997) ،حامدزىراف



85 
 

عمى (STAD) أثر استخدام برنامج مقترح قائم عمى استراتيجية التعمم التعاوني .(2008زىير، خالد)
تطوير بعض ميارات التواصل الشفيي لدى طالب المستوى الثاني بقسم المغة اإلنجميزية في كمية 

 .جامعة أسيكط ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،صنعاءالتربية في جامعة 

 أثر استراتيجية التعميـ التبادلي في تحسيف ميارات االستماع الناقد لدل  .(2014).عايدسرحاف،أبك 
 ،المجمة األردنية في العموم التربوية ، األردف،طمبة الصؼ التاسع األساسي في محافظة الزرقاء

 457-445ص .4،ع10ـ

أثر استخدام المدخل المسرحي فى تدريس القراءة لتالميذ الصف الثانى  .(2003) السيد، أحمد
اإلعدادى عمى تنمية بعض ميارات القراءة الجيرية وبعض ميارات االستماع الناقد الالزمة لتالميذ 

–.طيطا كمية سكىاج،جامعة جنكب الكادم ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الصف الثانى اإلعدادى
 .مصر

، 1دار النيضة العربية، ط. عمم النفس التربوي أسسو النظرية والتجريبية .(1981خير اهلل) سيد،
 .لبناف ،بيركت

أثر استخدام النـشاط التمثيمـي لتنميـة بعـض ميارات االستماع لمصف  .(2010) أميرة لشنطي،ا
 .، رسالة ماجستير غير منشكرةغزة جامعة األزىر،. الرابع بغزة

 .أبعاد العممية االتصالية رؤية نظرية وعممية وواقعية .(1999ىناء) البدكم،ك ، سمكل الصديقي،
 . االسكندرية ،1المكتب الجامعي الحديث،ط

تنمية ميارات التواصل الشفوي التحدث واالستماع دراسة عممية  .(2005صكاكيف، راشد )أبك 
 .مصر ايتراؾ لمنشر كالتكزيع،  .تطبيقية

تقكيـ مستكل أداء التعبير الشفكم عند طمبة المرحمة األساسية في  .(2009الصكيركي، محمد )
 .2011، ديسمبر4،ع12ـ مجمة العموم التربوية والنفسية، األردف، جامعة الممؾ عبد العزيز، جدة،

 86-65ص

أثر برنامج تعميمي مقترح في تنمية التعبير الشفوي لدى طالب الصف . (2000طيطي، محمد )
 .الة ماجستير غير منشكرة، جامعة اليرمكؾ، األردفرس .العاشر األساسي



86 
 

 2ط .أساليب تدريس المغة العربية بين النظرية والتطبيق. (2003الحكامدة، محمد )ك  راتب عاشكر،
 .عماف كالتكزيع،شر دار المسيرة لمن
مدل امتبلؾ طمبة الدراسات القرآنية لميارات االستماع كاختيرت العينة مف قسـ  .(2016)عبيد، رياض

جامعة مجمة كمية التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانية. . لغة القرآف كاعجازه الصؼ الرابع
 691-674ص ،27بابؿ،ع

جامعة أبي بكر  ،أنموذجًا"البعد التداولي في الخطاب الرياضي الكالسيكو"  .(2016عرفة، زىرة)بك 
 رسالة ماجستير غير منشكرة.تمسماف، الجزائر، -بمقايد

درجة التناغم بين مقرر المغة الفرنسية الفمسطيني والتدريس وامتحان  (.2017فاطمة) عسكر،
 .القدس،فمسطيف جامعة رسالة ماجستير غير منشكرة،، الديمف

والكشف المبكر لصعوبات التعمم ألطفال ما قبل أطفالنا وصعوبات التعمم . (2004) العشاكم،ىدل
 .دمشؽ ،1ط دار الشجرة لمنشر كالتكزيع، .المدرسة

استخدام القصة الرقمية في تنمية ميارات االستماع النشط والتفكير أثر ( 2016)عفيفة، ىيا أبك 
الشرؽ األكسط ،األردف، جامعة . االبداعي لطمبة الصف الثالث االساسي في مادة المغة العربية

 .غير منشكرة هأطركحة دكتكرا
ماجستير  رسالة. المعممين نظر وجية من الفرنسية المغة تعمم صعوبات( 2011)منار العكر،
 .فمسطيف النجاح، جامعة منشكرة،

 دار الصفاء لمنشر كالتكزيع،. االتصال والعالقات العامة .(2005) عدناف الطكباسي،ك  عمياف، ربحي.
 .عماف ،1ط

أثر استخدام السرد القصصي لتنمية بعض ميارات االستماع في . (2012)كماؿ،  عماد الديف،
الجامعة  ،منشكرة رسالة ماجستير غير .القراءة لدى طمبة الصف الرابع األساس واتجاىاتيم نحوىا

  االسبلمية غزة،
أثر تدريس المغة العربية باستخداـ استراتيجية التعمـ المتمازج في  .(2011القاضي، ىيثـ ممدكح )

جامعة حسيبة بف بك  تنمية ميارة التكاصؿ المفظي لدل طمبة الصؼ السابع األساسي في األردف،
  38-1ص ،7،عالمجمة األكاديمة لمدراسات االجتماعية واالنسانيةعمي، 



87 
 

ستماع الفعال في تحصيل مادة الجغرافيا وتنمية أثر استراتيجية مثمث اال .(2016ببلسـ) الكعبي،
جامعة بغداد،كمية تربية ابف رشد ميارات التفكير العممي لدى طالب الصف األول األول المتوسط. 

 328-303ص، 2ـ ،219،ع مجمة األستاذلمعمـك االنسانية، 
دار  .االتصالي اإلرشاد والعالج النفسي األسري المنظور النسقي. (1999عبلء الديف ) ،الكفافي

 .القاىرة 1الفكر العربي لمنشر كالتكزيع، ط
 .القاىرة مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع،. تدريس فنون المغة العربية .(1991) مدككر،عمي

تأثير برنامج تعميمي في تنمية ميارات االستماع النشط لدل أطفاؿ الرياض،  .(2012) زينب مزيد،
  .1028-1003ص، .203،ع األستاذمجمة . كمية التربية األساسية

في  أثر برنامج قائم عمى إستراتيجيات ما وراء المعرفة وقياس فاعميتو .(2006قطنة) مستريحي،
أطركحة . تنمية ميارات االستماع الناقد والتذوق األدبي لدى طمبة المرحمة األساسية في األردن

 عماف. ،جامعة عماف العربية ،غير منشكرةه دكتكرا

فاعمية برنامج قائم عمى الوسائط المتعددة في تنمية ميارات االستماع  .(2017حسف) المشيراكم،
   .الجامعة االسبلمية غزة ،منشكرة رسالة ماجستير غير ،لدى طالب الصف السادس األساسي

مجمة  رؤل ابف خمدكف في طرؽ اكتساب الممكة المسانية مف خبلؿ مقدمتو، .(2016بكىني) مصطفى،
 .31ص-22ص ،20ع  جامعة منتكرم، قسنطينة ،النص
 ،لبنافبيركت ،3ط ،دار الكتاب العربي .األدب الصغير واألدب الكبير(.1999).المقفع،عبد اهللابف 

 .مدى امتالك طمبة المرحمة األساسية لميارات االستماع .(2009شيخ سعيد، ابراىيـ)ك  الناقة، صبلح
 غير منشكر.بحث عممي  ،الجامعة االسبلمية غزة

. كتاب األساسي لتعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى .(1983رشدم) طعيمة،ك محمكد.  الناقة،
 .3ط ،1ج،السعكديةجامعة أـ القرل، 

. أساسيات تعميم المغة العربية. (1981كماؿ) محمكد،ك  عمي الناقة،ك  ،مدككر عمي،ك  فتحي يكنس،
 . القاىرة ،1ط دار الثقافة لمطباعة كالنشر،

  



88 
 

 المراجع اإللكترونية العربية:
 قراءة في المفاىيـ التربكية: البرنامج كالمنياج أنمكذجا.األلككة الثقافية.(2013)مكالم البرجاكم،

http://www.alukah.net/culture/0/56850 
،جامعة القاىرة، المغوي ومجاالتو،االتصال (،2016يكسؼ ) السيد، مكتبة االلككة  كمية دار العمـك

 24/7/2018تاريخ االسترجاع  www.alukah.net/library/0/110081ة. عمى الرابط: مصر، القاىر  ،1ط،

 132-131ص  ،التعامل مع الغير، ميارة اإلصغاء والحوارميارات مجمكعة كتب 
skills.html-dialogue-and-listening-www.makktaba.com/2012/09/Book  24/7/2018تاريخ االسترجاع 

 

 :العربية االلكترونيةالمواقع ثالثًا: 

 كزارة أكركبا كالشؤكف الخارجية  (،2018الدبمكماسية الفرنسية)
francais/-le-https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/apprendre 

  24/7/2018تاريخ االسترجاع   /https://mawdoo3.comـك ميارة االستماع.مفي (.2016صابريف) السعك،

 مكقع قصة اسبلـ، موقف عتبة بن ربيعة مع رسول اهلل( 2010راغب ) السرجاني،
https://islamstory.com/ar/artical/221   12/7/2018تاريخ االسترجاع  

. موسوعة التعميم والتدريب عمى ميارات االستماع وكيفية التدريب عمييا .(2010) نادية، شرقي
        24/7/2018تاريخ االسترجاع   http://ar.shvoong.com/booksالرابط  

. ميارتي اإلستماع والتحدث اإلستراتجيات المستخدمة في تطوير(. 2013العميرم، عبد المنعـ )
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=839 13/7/2018تاريخ االسترجاع 

 اد انفٍَٕزٍك ٔانفُٕنٕجٍب" ثحث حٕل ػهى األصٕ(.2016يٕقغ ثٍذ انًؼزفخ )

  post_18.html-www.baytelmarefa.com/2016/12/blog    24/7/2018تاريخ االسترجاع 

 ، عمى الرابط:ميارات التعامؿ مع الغير، ميارة اإلصغاء كالحكار
https://drive.google.com/file/d/0BxkYDn0AAh50MGp0dktFQVB2UWM/preview164-163  

 
                                                                                                                                                                                                                  

 

http://www.alukah.net/culture/0/56850
http://www.alukah.net/library/0/110081%20تاريخ%20الاسترجاع%2024/7/2018
http://www.makktaba.com/2012/09/Book-listening-and-dialogue-skills.html%20تاريخ%20الاسترجاع%2024/7/2018
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/apprendre-le-francais/
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/apprendre-le-francais/
https://mawdoo3.com/
http://ar.shvoong.com/books%20تاريخ%20الاسترجاع24/7/2018
http://ar.shvoong.com/books%20تاريخ%20الاسترجاع24/7/2018
http://www.baytelmarefa.com/2016/12/blog-post_18.html
https://drive.google.com/file/d/0BxkYDn0AAh50MGp0dktFQVB2UWM/preview%20163-164


89 
 

 :ثانيًا: المراجع األجنبية

Unité des Politiques linguistiques.(2018) Council of Europe, CADRE 

EUROPEEN COMMUN DE REFERENCE POUR LES LANGUES 

APPRENDRE, ENSEIGNER, EVALUER. Strasbourg, France. 

https://rm.coe.int/16802fc3a8 

  

MANITOBA(2005) Des outils pour favoriser les apprentissages Ouvrage 

de référence pour les écoles de la  maternelle à la 8e année 

www.edu.gov.mb.ca 

 

Arthur,S. (2006) Arthur, What Works Clearinghouse. Educational 

Television   Intervention Repot . ERIC. 

 

Carl, R. and Richard F.(1987) excerpt from ACTIVE LISTENING 

Communicating in Business Today R.G. Newman, M.A. Danzinger, M. 

Cohen (eds) D.C. Heath & Company.  

 

Guan, X.(2005) l’Entrainement à l’utilisation des stratégies d’écoute-Vers 

un enseignement plus effecace de la compréhesion orale en L2 . Université 

Lumière Lyon2. Thèse de master inidité. P.26 

 

De Grandpré, M. (2016). Un portrait de l’enseignement de l’oral 

pragmatique au préscolaire 5 ans et au 1
er

 cycle du primaire. Thèse de 

doctorat inédite. Gatineau : Université du Québec en Outaouais. 

 

 

Graham, S. (2006) Listening comprehension: the learners' 

perspective. System, vo.34 (2). Pp165-182 

http://www.edu.gov.mb.ca/
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&newSearch=true&ERICExtSearch_Descriptor=%22Educational+Television%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&newSearch=true&ERICExtSearch_Descriptor=%22Educational+Television%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal;jsessionid=JHXLWn0p4Bn20vPcP2tJvx10VC0GV8BjpsvVygQR6y7ktfrDNN0h!-1698526202?_nfpb=true&ERICExtSearch_SearchValue_0=Listening++SKILL&ERICExtSearch_Operator_2=and&ERICExtSearch_SearchType_2=kw&searchtype=advanced&ERICExtSearch_SearchType_0=kw&ERICExtSearch_SearchCount=2&ERICExtSearch_PubDate_From=1995&ERICExtSearch_Operator_1=and&ERICExtSearch_SearchType_1=kw&ERICExtSearch_PubDate_To=2009&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b80168873&accno=ED493431&_nfls=false%20%20%20%20
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal;jsessionid=JHXLWn0p4Bn20vPcP2tJvx10VC0GV8BjpsvVygQR6y7ktfrDNN0h!-1698526202?_nfpb=true&ERICExtSearch_SearchValue_0=Listening++SKILL&ERICExtSearch_Operator_2=and&ERICExtSearch_SearchType_2=kw&searchtype=advanced&ERICExtSearch_SearchType_0=kw&ERICExtSearch_SearchCount=2&ERICExtSearch_PubDate_From=1995&ERICExtSearch_Operator_1=and&ERICExtSearch_SearchType_1=kw&ERICExtSearch_PubDate_To=2009&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b80168873&accno=ED493431&_nfls=false%20%20%20%20
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal;jsessionid=JHXLWn0p4Bn20vPcP2tJvx10VC0GV8BjpsvVygQR6y7ktfrDNN0h!-1698526202?_nfpb=true&ERICExtSearch_SearchValue_0=Listening++SKILL&ERICExtSearch_Operator_2=and&ERICExtSearch_SearchType_2=kw&searchtype=advanced&ERICExtSearch_SearchType_0=kw&ERICExtSearch_SearchCount=2&ERICExtSearch_PubDate_From=1995&ERICExtSearch_Operator_1=and&ERICExtSearch_SearchType_1=kw&ERICExtSearch_PubDate_To=2009&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b80168873&accno=ED493431&_nfls=false%20%20%20%20
http://centaur.reading.ac.uk/view/creators/90001701.html


90 
 

 

Helaly, H.(2000) Effectiveness of some Approches in Developing Listening 

skills in Arabic for elementary school. Helwan University, Cairo, 

Unpublished thesis for master degree.  

 

Lubino, P.(2016) COMMENT ÊTRE PLUS EFFICACE EN 

COMPRÉHENSION ORALE ?                         sur le lien : 

 http://tenseignes-tu.com/le-point-sur/comprehension-orale-efficacite/ 

 

 

Nolin, R. (2013). Pratiques déclarées d’enseignement et d’évaluation de 

l’oral d’enseignants du primaire au Québec. Mémoire de maitrise, 

Université du Québec à Montréal, Montréal.publié le 12/08/2016 

 

Nelson-Jones,R. (2003). Basic Counselling Skills A helper’s manual, New 

Delhi, Sage Publications. P.p 43-44 

 

Shouyuan, W. (2003), « les théories et la pratique de l’enseignement de la 

compréhension orale des langues étrangères » Beijing, Edition de la 

recherche et de l’enseignement des langues étrangères. P.16 

 

Gallon,F. Himber,C. Rastello.C, and Gaudel,A.(2015) Le Kiosque 2 - Guide 

pédagogique.Hachette FLE, France CODE: 1555341  

 

Gallon,F. Himber,C. Rastello.C, and Gaudel,A.(2015) Kiosque 2 – Livre de 

l’élève.Hachette FLE, France CODE: 1555341  

 

 

  

http://tenseignes-tu.com/le-point-sur/comprehension-orale-efficacite/


91 
 

 

 المراجع اإللكحرونية األجنبية:

Badon, P. (2018) S Sonore [Z] et S Sourd [S]  

 https://www.francaisavecpierre.com/s-sonore-z-et-s-sourd-s/      24/7/2018  

 

HR4FREE.(2016)Techniques de communication: la définition de l'écoute 
active selon Carl Rogers. (2016) 

http://hr4free.com/fr/Techniques-de-communication%C3%A9coute-active-  

)dernière visite 24/7/2018) 

Skills you need.(2018). Signs of Active Listening 

https://www.skillsyouneed.com/ips/active-listening.html 

 

ArchiConsulat Général de France à Jérusalem(2018)  

https://jerusalem.consulfrance.org/Liste-des-ecoles-privees-proposant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.francaisavecpierre.com/s-sonore-z-et-s-sourd-s/
http://hr4free.com/fr/Techniques-de-communication/D%C3%A9finition-%C3%A9coute-active-Carl-Rogers
https://www.skillsyouneed.com/ips/active-listening.html


92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق
 

  



93 
 

 األداة قبل التحكيم (1)ممحق رقم

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 السادة لجنة المحكميف الكراـ،،،

 تحية طيبة كبعد،،،

اإلستماع الفعاؿ " في تنمية ميارتي فيـ  قائـ عمى اثر برنامج  تقـك الباحثة باجراء دراسة بعنكاف
لدل طالبات المغة الفرنسية في الصؼ العاشر األساسي في مديرية  المسمكع كالتعبير الشفيي 

ضكاحي القدس. كتضع بيف ايديكـ مقياسيف لتقييـ ميارات فيـ المسمكع كالتعبير الشفكم لدل طالبات 
. كبصفتكـ مف ذكم Kiosque 2 ككمية لممنياج الفرنسيصفكؼ المغة الفرنسية في المدراس الح
 حذؼ أك إضافة ما تركنو مناسبان شاكرة لكـ حسف تعاكنكـ الخبرة كاالختصاص أرجك التكـر بتعديؿ أك

  الباحثة: عذارم عريقات

 حرـ أبكديس-ماجستير أساليب تدريس /جامعة القدس -العمـك التربكية  الدراسات العميا، كمية 

 يرتكز كؿ مف المقياسيف عمى مككنات المغة الخمس كىي:
 األصكات  -1
 الصرؼ  -2
 القكاعد كنحك الجمؿ  -3
ـ كالمعاني -4  المفاىي
 البراجماتية ) االستعماؿ االجتماعي لمغة -5
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 ( أداة الدراسة قبل التحكيم: 1ممحق )

 

 املهارات

الرمق
ي 
ن الغو

المكو
 

لشفهي  لتعبري ا املسموعفهم  ا  

ات   رات   الدرج  ق   الرمق الف 

ات   رات   الدرج  ق   الف 

 قليةل جدا

 قليةل

 متوسطة

رية
 كب

رية  جدا
 كب

قليةل جدا
 

قليةل 
متوسطة 

 

رية 
كب

 

رية جدا
كب

 

     .1 [  نفظب سهًٍبɛ]    رسزطٍغ انطبنجخ نفع انصٕد ٍ ɛرخزبر انطبنجخ صٕد ]         [ ي
 يجًٕػخ كهًبد اخزٍبرا سهًٍب  

ت( .1
صوا

أل
ً )ا

ج
الفونولو

 

     .2 [ نفظبً سهًٍب  [eرسزطٍغ انطبنجخ نفع انصٕد  [  يٍ    [eرخزبر انطبنجخ صٕد       
 يجًٕػخ كهًبد اخزٍبرا سهًٍب

2. 

     ٔ  [P] رهفع انطبنجخ انكهًبد انًحزٌٕخ األحزف    أ
[b  ]  ثشكم سهٍى 

3. ٍ األصٕاد  ]       [   pرًٍش انطبنجخ  ثٍ
  ٔ [b  ]  رًٍٍشا سهًٍب 

3. 

     رسزطغ انطبنجخ اػطبء يثبل نفظٍبً نكهًبد رحزٕي 
 [ ãػهى انصٕد ]  

4. رسزخزج انطبنجخ  انكهًبد انًحزٌٕخ       
 [ãػهى انصٕد]  

 

4.

     رسزطٍغ انطبنجخ ٔصف صٕرح رحزٕي ػهى صٕرح 
 ٔنذ أ ثُذ ٔرٕظٍف انضًٍز انسهٍى 

1. ٌ رًٍش انطبنجخ ػُذ        ٌ كب االسزًبع  إ
 ً  انًخبطت يذكزاً ٔأ يؤَثب

1. ج
الموفولو

ي 

ف(  
صر

)ال
 

 

      ٍ ً كم ي رجٍذ نطبنجخ نفظٍب يطبثقخ انؼذد ثبنًؼذٔد ف
 انزفزٌذ ٔانجًغ

2. رحذد انطبنجخ انكهًبد انًفزدح يجزد       
 االسزًبع نٓب 

2. 
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ً يضجٕط      ٌ صزف ٌ انطبنجخ جًم ثًٍشا .3 ركٕ التصرٌفالسلٌمتحددالطالبة      
.للفعلوفقالفاعل  

3. 

فًالحدٌثعندالوصولإلىتترددالطالبة     
تصرٌفالفعل

4. كتابةتتمةتصرٌفتستطٌعالطالبة      
الفعلالمذكورفًالتسجٌل

الصوتً

4.

تستخدمعندالتحدثعنحدثفًالمضارع     
تصرٌفالزمنالماضًالطالبة  

5. ظروفالزمانتمٌزالطالبة      
المتعلقةبالمضارع

5.

ًالماضً      تستخدمعندالتحدثفًعنحدثف
الزمنالمضارعالطالبة  

6. ظروفالزمانتمٌزالطالبة      
المتعلقةبالماضً

6.

ضمٌر"هو"لوصففتاةعندتستخدمالطالبة     
قٌاسمهارةالتعبٌرالشفهً

7. إنكانالموصوفالطالبةتحدد      
ًمذكرأو فًالتسجٌلالصوت

مؤنث

7.

ضمٌر"هً"لوصفشابعندتستخدمالطالبة     
قٌاسمهارةالتعبٌرالشفهً

8. اختٌارالصورةتستطٌعالطالبة      
ًتتحدثعنالضمٌرالغائب الت
المذكروفقماسمعهفًالتسجٌل

8.

صورةمعٌنةدونأخطاءعنتعبرالطالبةلفظٌا      1. ًعبرتختارالطالبة       الصورةالت
ًاختٌارا ًالموقفالصوت عنهاف

 سلٌما

1.

جمل
حو ال

عد و ن
 قوا

الجملالمذكورةلهمبلفظةسلٌمةمنتكررالطالبة     
األخطاء

2. دائرةحولالجملةتضعالطالبة      
ً ًذكرهاالتسجٌلالصوت الت

2.

تستخدمالطالبةالزمنالمالئمللحدٌثعنالعطلة     
وقتحدٌثهمالصٌفٌةالماضٌةطٌلة

3. الجملةالمذكورةمعتوفقالطالبة      
 ظرفالزمانالصحٌح

3.

االستطرادبمالدٌهممنمخزونتجٌدالطالبة     
 لغويبسٌطحولحدثمعٌن

4. بناءجملةمذكورةتكملالطالبة      
 فًالتسجٌلبناءاًسلٌما

4.

عنوتعبروحجمهاتصفالطالبةالغرفةالصفٌة     
 ذلكبشكلسلٌم

1. ًعبرتختارالطالبة       الصورةالت
عنهاصوتٌاحولالحجمالسلٌم

 لشًءمعٌن

1. 

ي
هيم ومعبن

مفب
 

 

وألوانهااالحدٌثعنممتلكاتهٌعالطالبةستطت     
 بشكلسلٌم.

2. دائرةحولاللونالطالبةضعت      

ًفإنهمٌمٌزنهبدقةبٌن 5البنفسج
 ألوانأخرى

2. 

.3 ذكررقمصفحاتالكتاببشكلسلٌمتجٌدالطالبة      عنداالستماعلرقمهاتفٌستطٌع      
مباشرةدوناعادةهدوٌنتالطالبة  

3. 

عندلعباألدوارشفهٌاذكرقٌاستستطٌعالطالبة      4. ًتختارالطالبة       قٌاسالمالبسالت 3. 
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ً االمالبسالمناسبله ًالتسجٌالتالصوتٌةف تذكرف
 المحالالتجارٌة

ًلعبالطالبةستطٌعت      مناقشةالسعرمعالبائعف
 األدوار

5. السعرلسلعةمعٌنةالبةطتسجلال      
 عنداالستماعلذلك

5. 

تبدوعلىمالمحوجهالطالبةانطباعهاأثناء     
 تعبٌرهاعنألفاظمعٌنة.

1. مشاعرالشخصةمٌزالطالبت      
 المتكلمتمٌٌزصحٌحا

1. 

ً للغة( 
ع

جتما
ال
ستعمال ا

ال
جماتٌة ) ا

البر
 

ًال      عندالحدٌثاستخدامالضمٌرالمعبرةطلبتراع
 عنالموقفإنكانرسمٌاوغٌررسمٌا

2. التمٌٌزبٌنالخطاببةلاطالجٌدت      
 الرسمًوالخطابالغٌرالرسمً

.. 

للموضوعالمتحدثعنهبسهولةحتىتعودالطالبة     
 لوحدثإنقطاعلذلكالموضوع

3. االستماعباتقانتتابعالطالبة      
لموضوعحتىلوحدثتشوٌش

 لذلك

4. 

ًالطالبة      ًتستخدمتحص عددامنالكلماتالت
 للوداع

4. ًتحدثتحددالطالبة       الصورةالت
ًحول عنهاالتسجٌلالصوت

 الوداع

3. 

أحٌانامرادفاتباالنجلٌزٌةخاللتستخدمالطالبة     
المعنىبالفرنسٌةحدٌثهمألنهمالٌعرفون  

5. اجابةفهمالمسموعالتدونالطالبة      
بالفرنسٌةوكماذكرتإال  

5. 

بثقةعالٌةعندالتحدثباللغةتتمتعالطالبة     
 الفرنسٌة

 

6. منحصةفهمتنفرالطالبة      
المسموع

..

امباشرةعنأيسؤالٌوجهلهالتجٌبالطالبة     
 شفهٌا

7. عددمناألسئلةدونتتركالطالبة      
اجابةفًاختباراتفهمالمسموع

7. 

علٌهتجٌبلالتكرارالسؤاللهالطالبةالتحتاج     
 شفهٌا

8. لىأنأعٌدتكرارتحتاجالطالبةإ      

علىتجٌبمراتل3التسجٌللهم

كافةاألسئلة

0. 

بشكلتتقمصالطالبةاألدوارالتًتسندإلٌها     
 جٌد

9. تستطٌعالطالبةالتمٌٌزبٌنأكثر      
منصوتٌنألشخاصفً

التسجٌالتالصوتٌة

9. 
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 أسماء الخبراء والمختصين من أعضاء لجنة التحكيم ألدوات الدراسة( 2ممحق )

 

البرنامج 
 التدريبي

اس يمق
ميارة 

التعبير 
 الشفكم

مقياس 
ميارة فيـ 

 المسمكع

 االسـ  مكاف العمؿ طبيعة العمؿ

 د. ايناس ناصر جامعة القدس د.أساليب تدريس / / 
 أ.د.عفيؼ زيداف جامعة القدس د.أساليب تدريس / / 
 د.عمي أبك راس جامعة القدس د.أساليب تدريس / / 
 د. غساف سرحاف جامعة القدس د.أساليب تدريس / / /
 ابراىيـ عرمافد.  جامعة القدس د.أساليب تدريس / / 
 معممة لغة فرنسية / / /

 
–الشط-مدرسة براىمي منكر
 كالية الطارؼ/الجزائر

 نبيمة بكسطيحة أ.

 أ.لكرياف صنصكر راـ اهلل–مدرسة سانت جكزيؼ  معممة لغة فرنسية / / /
-بكزريعة-ات العمياالدراس محاضرة لغة فرنسية / / 

 الجزائر العاصمة
 أ. كىيبة بف عزكت

الجمعية الكطنية لمعممي المغة  محاضر لغة فرنسية / / 
 ANEFالفرنسية في الجزائر 

أ.عبد القادر عمي 
 األحمر
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 : )بعد التحكيم( ( أداة الدراسة بشكميا النيائي3ممحق رقم )

 فقرة( 00مقٌاسا  فهم المسموع و التعبٌر الشفهً. )عدد الفقرات 

 

 املهارات

الرمق
ن 
المكو

 
ي

الغو
 

لشفهي  لتعبري ا  فهم املسموع ا

ات   رات   الدرج  ق   الف 

 الرمق

ات   رات   الدرج  ق   الف 

 قليةل جدا

 قليةل

 متوسطة

رية
 كب

رية  جدا
 كب

قليةل جدا
 

قليةل
متوسطة 

 

رية
كب

رية جدا 
كب

 

     [ يٍ ɛرخزبر انطبنجخ صٕد ]        .1 [  نفظب سهًٍبɛ]    رسزطٍغ انطبنجخ نفع انصٕد
 يجًٕػخ كهًبد اخزٍبرا سهًٍب  

1. 

ت(
صوا

أل
ً )ا

ج
الفونولو

 

     [  يٍ    [eرخزبر انطبنجخ صٕد       .2 [ نفظبً سهًٍب  [eرسزطٍغ انطبنجخ نفع انصٕد 
 يجًٕػخ كهًبد اخزٍبرا سهًٍب

2. 

       ٔأ  [P] رهفع انطبنجخ انكهًبد انًحزٌٕخ األحزف 
[b  ]  ثشكم سهٍى 

[   pرًٍش انطبنجخ  ثٍٍ األصٕاد  ]      .3
  ٔ [b  ]  رًٍٍشا سهًٍب 

3. 

     ً نكهًبد رحزٕي  رسزطغ انطبنجخ اػطبء يثبل نفظٍب
 [ ãػهى انصٕد ]  

4. رسزخزج انطبنجخ  انكهًبد انًحزٌٕخ      
 [ãػهى انصٕد]  

 

4.

     رسزطٍغ انطبنجخ ٔصف صٕرح رحزٕي ػهى صٕرح 
 ٔنذ أ ثُذ ٔرٕظٍف انضًٍز انسهٍى 

1. رًٍش انطبنجخ ػُذ االسزًبع  إٌ كبٌ      
 ً  انًخبطت يذكزاً ٔأ يؤَثب

1.  ً
ج
الموفولو

ف(  
صر

)ال
 

 

رجٍذ نطبنجخ نفظٍب يطبثقخ انؼذد ثبنًؼذٔد فً كم يٍ      
 انزفزٌذ ٔانجًغ

رحذد انطبنجخ انكهًبد انًفزدح يجزد       .2
 االسزًبع نٓب 

2. 
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      .3 ثًٍشاٌ صزفً يضجٕطًًل ركٌٕ انطبنجخ جً      الطالبة السلٌمتحدد التصرٌف
 .للفعلوفقالفاعل

3. 

الطالبة      إلىتتردد الوصول عند الحدٌث فً
تصرٌفالفعل

4. كتابةتتمةتصرٌفتستطٌعالطالبة     
 التسجٌلالفعل فً المذكور
الصوتً

4.

      المضارع فً حدث عن التحدث تستخدمعند
تصرٌفالزمنالماضًالطالبة

5. الطالبة      الزمانتمٌز ظروف
المتعلقةبالمضارع

5.

فًعنحدثفًالماضً      التحدث تستخدمعند
الزمنالمضارعالطالبة

6. الطالبة      الزمانتمٌز ظروف
المتعلقةبالماضً

6.

الطالبة      عندتستخدم  فتاة لوصف "هو" ضمٌر
قٌاسمهارةالتعبٌرالشفهً

7. الطالبة      الموصوفتحدد كان إن
أو مذكر الصوتً التسجٌل فً

مؤنث

7.

الطالبة      ضمٌر"هً"لوصفشابعندتستخدم
قٌاسمهارةالتعبٌرالشفهً

8. الطالبة      الصورةتستطٌع اختٌار
الغائب الضمٌر عن تتحدث التً
المذكروفقماسمعهفًالتسجٌل

8.

عنصورةمعٌنةدونأخطاءتعبرالطالبةلفظٌا      1. الطالبة      عبرتختار التً الصورة
فًالموقفالصوتًاختٌارا عنها

سلٌما

1.

جمل
حو ال

عد و ن
 قوا

الجملالمذكورةلهمبلفظةسلٌمةمنتكررالطالبة     
األخطاء

2.       الطالبة الجملةتضع حول دائرة
التًذكرهاالتسجٌلالصوتً

2.

تستخدمالطالبةالزمنالمالئمللحدٌثعنالعطلة     
وقتحدٌثهمالصٌفٌةالماضٌةطٌلة

3. معتوفقالطالبة      المذكورة الجملة
ظرفالزمانالصحٌح

3.

      الطالبة مخزونتجٌد من لدٌهم بما االستطراد
لغويبسٌطحولحدثمعٌن

4.       الطالبة مذكورةبنتكمل جملة اء
سلٌمافًالتسجٌلبناءً

4.

      الصفٌة الغرفة عنوتعبروحجمهاتصفالطالبة
 ذلكبشكلسلٌم

1.       الطالبة عبرتختار التً الصورة
 حول صوتٌا السلٌمعنها الحجم

 لشًءمعٌن

1. 

ي
هيم ومعبن

 مفب

 

ستطت      الطالبة ممتلكاتهٌع عن وألوانهااالحدٌث
 بشكلسلٌم.

ضعت      .2 اللونالطالبة حول دائرة

ًفإنهمٌمٌزنهبدقةبٌن 5البنفسج
 ألوانأخرى

2. 

اال      .3 ذكررقمصفحاتالكتاببشكلسلٌمتجٌدالطالبة      ستطٌعتستماعلرقمهاتفعند
 مباشرةدوناعادةهدوٌنتالطالبة

3. 

عندلعباألدوارشفهٌاذكرقٌاستستطٌعالطالبة      4.       الطالبة قٌاسالمالبسالتًتختار 3. 



100 
 

تذكرفًالتسجٌالتالصوتٌةفً االمالبسالمناسبله
 المحالالتجارٌة

ت      ستطٌع معالبائعفًلعبمناقشةالسعرالطالبة
 األدوار

ال      .5 طتسجل السعرلسلعةمعٌنةالبة
عنداالستماعلذلك

5. 

أثناء       انطباعها الطالبة وجه مالمح على تبدو
 تعبٌرهاعنألفاظمعٌنة.

الطالبت      .1 الشخصةمٌز مشاعر
 المتكلمتمٌٌزصحٌحا

1. 

ً للغة( 
ع

جتما
ال
ستعمال ا

ال
جماتٌة ) ا

البر
 

ًال      عندالحدٌثاستخدامالضمٌرالمعبرةطلبتراع
 عنالموقفإنكانرسمٌاوغٌررسمٌا

ت      .2 بٌنالخطابالتمبةلاطالجٌد ٌٌز
غٌرالرسمًالرسمًوالخطاب

.. 

المتحدثعنهبسهولةحتىللموضوعتعودالطالبة     
 نقطاعلذلكالموضوعالوحدث

الطالبة      .3 باتقانتتابع االستماع
تشوٌش حدث لو حتى لموضوع

لذلك

4. 

      الطالبة تستخدمتحصً التً الكلمات من عددا
 للوداع

الطالبة      .4 التًتحدثتحدد الصورة
حول الصوتً التسجٌل عنها

الوداع

3. 

      الطالبة أحٌانامرادفاتباالنجلٌزٌةخاللتستخدم
 المعنىبالفرنسٌةحدٌثهمألنهمالٌعرفون

5.       الطالبة المسموعتدون فهم اجابة
بالفرنسٌةوكماذكرت

5. 

الطالبة      باللغةتتمتع التحدث عند عالٌة بثقة
الفرنسٌة



6.       الطالبة فهمتنفر حصة من
المسموع

..

      الطالبة لهتجٌب ٌوجه سؤال أي عن امباشرة
 شفهٌا

عددمناألسئلةدونتتركالطالبة      .7
اجابةفًاختباراتفهمالمسموع

7. 

إ      .8 علٌهشفهٌاتجٌبلالتكرارالسؤاللهالطالبةتحتاج      تكرارلىأنأعٌدتحتاجالطالبة

له  ل3نالتسجٌل تجٌبمرات

علىكافةاألسئلة

0. 

بشكل      إلٌها تسند التً األدوار تتقمصالطالبة
 جٌد

التمٌٌزبٌنأكثر      .9 تستطٌعالطالبة
فً ألشخاص صوتٌن من

التسجٌالتالصوتٌة

9. 
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 للصف العبشرأسئلة أرفقث بأداجي فهم المسمىع  (4ملحق رقم )

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 ػشٌشرً انطبنجخ:

ثزًؼٍ ٔرذٌٍٔ نًٓبررً انفٓى انًسًٕع نهصف انؼبشز، ٔانًطهٕة قزاءح األسئهخ  ثٍٍ ٌذٌك أسئهخ

 إلجبثخ ثبنًكبٌ انًخصص.ا

 ( درجخ150هًبً ثأٌ انذرجخ انكهٍخ ًْ )أسئهخ ، ػ 5يٍ رزكٌٕ ْذِ انٕرقخ 

 انزجبء انزكزو ثكزبثخ اسى يذرسزك ٔرقًك ٔرقى انشؼجخ فً انًسزطٍم أدَبِ.

 

 دقٍقخ  45ْٕ جبثخ انًخصص نإليًلحظخ : سيٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسمالمدرسة:..................................

 رقمالطالبة:..................................

 الشعبة:..................................
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Exercice 1 : Entendez- vous le son  [ɛ]  ou le son  [e]     ? Cochez la case 

correspondante. 

 

 

 

Exercice 2 : Indiquez si vous entendez le son  

 Oui Non 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Exercice 3 : Ecoutez et indiquez si vous entendez le son  [p]  ou    [b] 

 [p]   [b] 

1   

2   

3   

4   

  

Partie 2 

Ex 1: Ecoutez et indiquez, qui a laissé un message sur répondeur ? 

a. Une secrétaire 

b. Un collègue 

c. Un médecin 

 

 

 

 

 

 [ɛ]   [e]      

1   

2   

3   

4   
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Ex 2 : Ecoutez et indiquez si vous entendez un objet singulier ou pluriel 

 Singulier Pluriel 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

Ex3 : Ecoutez et entourez le verbe que vous entendez 

1. Micha vais, fait son devoir. 

2. Lara adore manger, marcher. 

3. Sandrine appeler, a appelé la police. 

4. George veux, peux sortir les cartons. 

Ex 4: Ecoutez et complétez les phrases avec les verbes que vous entendez : 

1. Karim …………………… au cinéma. 

2. Ma sœur a …………………..stylos. 

3. Tu veux ………………….. des bonbons. 

4.  Marie……………………… dans un appartement. 

5. Sandra et Emillie …………………….. les invitations. 

Ex 5 : Ecoutez et indiquez si on parle au temps présent ou  passé  

 

 Au Présent Au passé 

1.   

2.   

3.   

 

 

 

 

 

 

 

Ex : 7 : Ecoutez et entourez.  À qui est destiné le message ? 
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Partie 3 : 

Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez. 

Vous entendez cette annonce. Répondez aux questions. 

1. Où entendez-vous ce message ? 

 

 

 

2. Ça va commencer dans combien de temps ? 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Il est interdit d’entrer avec ... 

 

 
 

4. Que devez-vous faire avant d’entrer ? 

………………………………………………………………………………………... 

 

5. Ce message est diffusé… 

A. Le matin. 

B. L’après-midi. 

C. Le soir. 

  

 

Partie 4 : Ecoutez ce message sur le répondeur puis répondez. 

  1.  Carine veut acheter l’aquarium… 
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    A                                           B                                           C  

 

 

 

3. La taille de T-shirt que Carine a acheté… 

a.36        b.38                c.32 

 

4. le numéro de téléphone de Carine 

est………………………………………………………………… 

5. Carine a dépensé…. 

a. 60 euros             b. 65 euros             c. 75 euros  

 

6. Elle  est … 

a. Contente            b. triste                        c.  satisfaite  

 

 

 

Bonne Chance  

Athari Erekat 
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 تمرٌن من كراسات الطالبات حول الكلمات المفتاحٌة لألفكار الرئٌسة للنص المسموع 

 

 تمارٌن من كراسات الطالبات على مهارة فهم المسوع وحول تمٌٌز المخاطب مذكر أم مؤنث:
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ًالتعبٌرالشفهً:تمرٌناتحولالكلماتالمفتاحٌةالمتعلقةبمكونالسٌاق ًف االجتماع
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 اعداد الباحثة عذاري عريقات -( نماذج لدروس من برنامج الستماع الفّعال5ممحق )

 الدرس االول: االستماع الفعال وأىميتو

 1عدد الحصص:  le DELF A2 100% réussite مصدر التمارين: 
 

 االستماع الفعاؿ كأىميتة العنوان :
 

أف تقـك الطالبة بأداء دكر تمثيمي لردكد فعؿ جسدية كلفظية لممستمع الفعاؿ.اليدؼ العاـ لمدرس:   
 األىداؼ السمككية:

أف تعرؼ الطالبة االستماع الفعاؿ. -ا   
حديثو قد حظي باالىتماـ.أف تتفاعؿ الطالبة المستمعة مع المتحدثة مستخدمة بعض الكممات التي تبيف لممتحدث أف -2  
ـ الطالبة ببعض اإليماءات المفظية لممستمع الفعاؿ.-3 أف تقك  
ـ المتحدث.-4 ـ الطالبة )لغة الجسد( كردكد فعؿ عمى كبل أف تستخد  

 تمييد لمدرس
ـ المغة الفرنسية. كتطمب مف احدل ال ـ تطمب تبدأ المعممة الدرس بتذكير الطالبات باألربع ميارات التي يتناكلنيا لتعم طالبات ذكرىا. ث

ـ المسمكع كالتعبير الشفيي، كفيـ المقركء كالتعبير الكتابي. إذان ىناؾ  مف احدل الطالبات الربط فيما بينيا. فتكازم الطالبة بيف: في
 عبلقة بيف الميارات.

ـ عمى االنتباه معيا حيث أنو أمر ميـ يجعميـ يفيمكف مف خبللو ال- درس بسيكلة. التركيز مع المعممة تحفز المعممة الطالبات كتحثي
 كاالستماع لما تقكلو جيدان ثـ االستماع  لمنقاش الذم سيجرم عندما  تطرح المعممة أسئمة معينة.

 تشجع المعممة الطالبات بأف االستماع الجيد يساىـ في تنمية ميارة االستماع كالحديث أيضا. -
ـ في  -  حديثو يدؿ عمى عدـ صبر مف المسمتع لو.تضرب المعممة مثاال أف مقاطعة الشخص المتكم
   اإلجراءات والعرض: 

 تطرح المعممة عمى الطالبات السؤاؿ التالي: كيؼ نعرؼ أف شخص ما يستمع ليا جيدان؟
تبدأ الطالبات بتخميف االجابات )اجابات متكقعة : عندما يحدؽ النظر في كجيي...عندـ يقكؿ كممات معينة تشير انو منتبو لي ، 

 عندما يرسؿ لي اشارات في نظره كاستجابات كانفعاالت. ( 
 تبدأ المعممة بتمخيص اجابات الطالبات مف خبلؿ ما يمي: 

 أمثمة عمى كممات:-
. ..تأخد المعممة أمثمة الطالبات أعطي أمثمة عمى  الكممات التي يقكليا المستمع كيستدؿ المتحدث مف خبلليا أف كبلمو مسمكع كمفيـك
 كتضعيا في جدكؿ

 oui … D’accordنعـ..مكافؽ 
 ?Et alorsكماذا إذان... 

  Siببل....
 Et aprèsبعد...  ذاثـ ما

 C’est vraiىذا حقان...
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 !Ah bon  بصدؽ؟ أنت جادة فيما تقكلي؟
 c’est magnifiqueىذا رائع: 

 أمثمة عمى أصكات، تأخذ المعممة أمثمة الطالبات كتضعيا في جدكؿ. كتضيؼ ليا:-
 mmmالبلرادية الدالة عمى التفاعؿ مع المتحدث : ممممـ ...  األصكات

Yeuh .. pas  
D’acc   ككأنيا كممة أكافؽd’accord .لكف مقطكعة بسبب متابعة المتحدث لكبلمو 

Oufff…  .لمدىشة مف شيئ صعب 
Berg  .لمتعبير عف االشمئزاز أك القرؼ 

Yeouhou  .لمتعبير عف الفرحة 
Oh là là  .لمتعبير عف االعجاب بشيء ما 

د الجانبيف كداللة عمى االنتباه لما يقكلو أمثمة عمى لغة الجسد : كأف تقـك الطالبة المستمعة بتحريؾ رأسيا لؤلماـ أك إمالتو إلى أح -
 المتحدث.

 النظر في عيكف المتحدث أك في جبية الرأس أشخاص الذيف لدييـ خجؿ زائد. كضع اليد عمى الفـ لمتعبير عف الدىشة.
لمدة دقيقتيف التقكيـ التككيني: تطمب المعممة مف إحدل الطالبات بالتحدث إلى طالبة أخرل حكؿ "عطمتيا الصيفية الماضية" - 

كنصؼ. عمى أف تسمع ليا الطالبة األخرل دكف مقاطعة كأف تبيف لممتحدثة بأنيا تستمع بكعي لما تقكلو كفقان لدالالت االستماع الفعاؿ: 
 المفظية، اإليمائية، الجسدية.

 حركية كااليمائية. كرصدىا ثـ تطمب المعممة مف بقية الطالبات النظر إلى الطالبة المستمعة كمبلحظة ردكد فعميا المفظية كال
 كأيضان مبلحظة ردكد فعؿ المتحدثة عمى تمؾ اإليماءات.

 تحمؿ الطالبات المكقؼ الذم جرل أماميف كيعطيف األمثمة عمى ردكد أفعاؿ المستمع الجيد الذم ال يقاطع كينتبو جيدا لمكبلـ.-
 تقـك إحدل الطالبات بتمخيص المكقؼ التعميمي

 كؿ طالبة بالحديث إلى زميمتيا المجاكرة ليا حكؿ مكضكع "عطمتيا الصيفية الماضية"  التقكيـ الختامي: تقـك
 تقـك المعممة بمتابعة الطالبات كذلؾ بالمركر بجانبف أثناء القياـ بالتمريف كتأخذ المبلحظات حكؿ أداءاتيف.

ـ الطالبة الكاعي مع حديث زميمتيا المتحد ثة. عمى الرغـ مف كقع المتحدثة بأخطاء قكاعدية مبلحظات المعممة: الحظت المعممة انسجا
إال أنيا كظفت قدر مطمكب مف المعاني حكؿ العطمة الصيفية. كما أف المستمعة تركت دالالت لممتحدثة أف حديثيا مستمع لو بإنتباه 

 كفيـ تاميف.
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[e]  , [ ɛ ]  et [  ã ] األصوات درس الثانيال :  

 

                                                                           [e]  , [ ɛ ]  et [  ã ]              اليدف: التمييز بين األصوات  
تكتب المعممة الكممات التالية عمى السبكرة: التمييد:   

ses, regarder, université 
mère, treize, faites, belge 

 
campagne, dentiste 

 تسأؿ المعممة عف ىذا التصنيؼ لمكممات كتطمب منيف قراءتيف. 
 تبلحظ الطالبات أف كؿ مجمكعة ليا الصكت نفسو 

 [e]  , [ ɛ ]  et [  ã ] 
 

 اجراءات الدرس:
 تسأؿ المعممة الطالبات عف الصكت لمكممات في المجمكعة األكلى كالثانية كالثالثة فيجبف بالترتيب لفظان 

 تكضح المعممة أنو بالفرنسية لفظة الصكت ليا شكؿ محدد يختمؼ عمف الحرؼ األصمي لمصكت. 
 [e]  , [ ɛ ]  et [  ã ] 

ذكر تكزع المعممة عمى الطالبات كرقة العمؿ كتطمب منيف قراءة السؤاؿ. كاالنتباه مع التسجيؿ الصكتي الذم سيذكر مجمكعة مف الكممات بحيث ي
ـ ليا 6كممة كيتكقؼ ؿ   ثكاني. عمى الطالبة أف تصنؼ الكممة في جدكؿ لصكت المبلئ

 تضع الطالبات اشارة حكؿ الصكت الذم استمعف لو.  
 تطمب المعممة مف الطالبات تكرار لفظة الصكت

 مع نياية كؿ تمريف.
 تطمب المعممة مف الطالبات أعطاء أمثمة عمى الصكت:

  [e]  , [ ɛ ]  et [  ã ] 
 

 في كرقة العمؿ تصنيؼ الكممات حسب لفظيا في جدكؿ، بحيث تعمؿ الطالبات أزكاجان اليجاد االجابات الصحيحة. 4التمريف رقـ 
تمارين ص  Exercices de phonétique pour la classe، كتاب CDاألدوات المستخدمة في الحصة: جياز كمبيوتر، سماعات، 

41-44 
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 األذن الرسمي -( تسييل الميمة6ممحق )
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 األذن الرسمً-( تسهٌل المهمة7ملحق)
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