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  متعلمي اللغة العربيةاالستماع لدى  ة مثلث االستماع في تنمية مهارات أثر إستراتيجي

 مع نموذج تطبيقي  الناطقين بلغات أخرى 
 
 

 إبراهيم علي كياري 
  قسم الدراسات العربية

 نيجيريا  –والية برنو  –جامعة ميدغري 
 

 :ملخص المقال
 ،ي إلتقان مهارتي القراءة والكتابة، وهما المدخل الطبيعأو متحدثا    االستماع والتحدث هما أهم مهارات اللغة ألن اإلنسان يقضي معظم أوقاته إما مستمعا          

وكذلك عدم استخدام اإلستراتيجيات الحديثة في    ،وفي تصميم المناهج له  هلقي االهتمام الكافي في تدريسوعلى الرغم من تلك األهمية القصوى لالستماع إال أنه ال ي  
 تماع في تنمية مهارات االستماع لدى  متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى ستراتيجية مثلث االساأثر  "  جاءت فكرة العنوان:  ومن هنا  تنمية تلك المهارات،
الناطقين بلغات أخرى.ل  "مع نموذج تطبيقي العربية  وقصور في  ضعف  وجود  وتتمثل مشكلة البحث في    معالجة الضعف في مهارة االستماع لدى متعلمي اللغة 

على األسئلة    وقد أجاب الدراسة  .ة مثلث االستماع في تدريس هذه المهارةستراتيجي، وعدم استخدام اقين بلغات أخرى لغة العربية الناطمتعلمي ال مهارة االستماع لدى  
ي  ما مهارات االستماع الالزمة لدى متعلم و   في تنمية مهارات االستماع لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى؟ستراتيجية مثلث االستماع ما أثر اال  التالية:

الناطقين بلغات أخرى؟ العربية  الدراسةوقد هدف.  ستراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارات االستماع؟ما برنامج او   اللغة    إعداد قائمة مهارات االستماع   إلى:  ت 
ستراتيجية مثلث االستماع في تنمية قياس أثر او  .إعداد برنامج مثلث االستماع في تنمية مهارات االستماعو  الالزمة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.

الباحث  و   مهارات االستماع. التجريبياتبع  المنهج  التالية:  .في دراسته  النتائج  المقال على  اللغة العربية    وقد توصل  قائمة بمهارات االستماع الالزمة لدى متعلمي 
فرعية ودروس في االستماع ووجود فرقا إحصائيا بين الطالب الذين تدربوا على إستراتيجية  تضمنت مهارات رئيسة وانبثق عنها مهارات  و الناطقين بلغات أخرى،  

إستراتيجية مثلث االستماع لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى بمعهد  تدريس  ب  هو قياموأدوات هذا المقال    .مثلث االستماع وغيرهم في اتقانهم للغة العربية
 لجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.تعليم اللغة العربية با

 

Article summary 
    Listening and speaking are the most important language skills, because a person spends most of  his time either as a 

listener or speaker, and they are the natural gateway to mastering reading and writing skills, and despite that importance, he 

does not receive adequate attention in his teaching, as well as not using the modern strategy in. The development of those 

skills, hence the idea of those skills, the effect of the listening triangle strategy on developing listening skills, for Arabic 

language learners who speak other languages, to address the weakness in the listening skill of learners. The research problem 

is the presence of weakness and shortcomings in the listening skill of Arabic language learners, and not using the listening 

triangle strategy in teaching the listening skill. The article answered the following questions: What is the effect of the 

listening triangle strategy on Arabic language learners in  other languages?. What are the listening skills required for Arabic 

language learners who speak other languages?. What are program of the  listening triangle strategy in developing listening 

skills?. The article was aimed at: Preparing a list of listening skills, Necessary for Arabic language speaking in other 

languages. Preparing the listening triangle program in developing listening skills. Measuring the impact of the listening 

triangle strategy developing listening skills. The researcher followed in his study the experimental method. The article 

reached the following results: A list of the listening skills Necessary for Arabic language speaking in other languages. And 

included key skills and sub – skills emerged from it, listening lessons, and a statistical difference and others. The tools of this 

article are to teach the listening triangle triangle speaking in other languages at the institute of Teaching Arabic Language at 

the Islamic University of  Madina  
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 المقّدمة 
حيح  وفضيلة البيان، وجعل له من العق  الحمد هلل الذي خلق اإلنسان واختصه بنطق اللسان ل الصَّ

آله   وعلى  أنبيائه  خاتم  على  هللا  وصلى  شخصه،  وراء  َعّما  ومختبر ا  نفسه،  عن  منبئ ا  الفصيح  والكالم 
 وأصحابه أجمعين. 

نشأت           وال  حضارة  لإلنسان  قامت  ما  اللغة  ولوال  األرض،  ظهر  على  بشري  إنجاز  أعظم  اللغة 
تقديس    ،مدنية القديم  منذ  الناس  أذهان  في  وقر  الشعوب ولقد  عند  القداسة  وبلغت  شأنها،  وإعظام  اللغة 

 في عقيدة هذه األقوام.  واختلط االسم بالمسمى عندهم بتأثير اللفظ وسحر الكلمة البدائية، أن ارتبطت اللغة
االستماع رئيسة:  مهارات  أربع  لغة  هذه    ،والكتابة  ،والقراءة  ،والتحدث   ،وألي  من  مهارة  ولكل 

ومهاالمه وقدرات  أهداف  فرعيةارات  المهارة  رات  أهداف  لتحقيق  يتقنها  أن  المتعلم  على  خاصة    ينبغي 
االستقبال ولكن ليستا سلبيتين كما يقال. وأما التحدث  مهارتا  االستماع والقراءة  المتعلم من غير العرب.  

اته  والكتابة فهما مهارتا اإلنتاج. واالستماع والتحدث هما أهم مهارات اللغة ألن اإلنسان يقضي معظم أوق
االستماع في  إما مستمعا أو متحدثا، وهما المدخل الطبيعي إلتقان مهارتي القراءة والكتابة. وتزداد أهمية  

 العصر الحاضر لظهور الوسائل اإلعالمية المختلفة.  
وعلى الرغم من تلك األهمية القصوى لالستماع إال أنه ال يلقي االهتمام الكافي في تدريس اللغة 

، وال يحظ باألهمية التي تتناسب مع مكانته. ومما يؤكد ذلك صرف المعلمين  اطقين بهالغير الن  ةالعربي
ته لدى الطالب نتيجة عدم وجود منهج محدد له، وعدم وجود  ا اهتمامهم عن تدريس االستماع وتنمية مهار 

  من أجلّ في تنمية تلك المهارات. و حصص الدراسية لتدريسه، وكذلك عدم استخدام اإلستراتيجيات الحديثة  
لمعالجة الضعف في مهارة االستماع لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات    الدراسة  هذه  ت ذلك جاء

 أخرى. 
وقننند اختنننار  إسنننتراتيجات النننتعلم النشنننط ،ومنننن اإلسنننتراجيات الحديثنننة فننني تننندريس المهنننارات اللغوينننة

يظهنننر للباحنننث أنهنننا قننند تكنننون  الباحنننث إحننندى هنننذه اإلسنننتراتيجات وهننني إسنننتراتيجة مثلنننث االسنننتماع، والتننني
عيننننة إسننننتراتيجية مثلننننث االسننننتماع تشننننجع علننننى الممارسننننة الطبيو منننندخال مناسننننبا لتنميننننة مهننننارة االسننننتماع. 

 ، وتتم من خالل مجموعات ثالثية تحتوي على ثالثة من المتعلمين. لالستماع
التعلم النشط في  الحديثة من إستراتيجيات الباحث باستخدام هذه اإلستراتيجات   ومن أجل ذلك اهتمّ 

 تنمية مهارات االستماع.
 اإلحساس بمشكلة البحث:

تتمثننل مشننكلة البحننث فنني وجننود ضننعف وقصننور فنني مهننارة االسننتماع لنندى متعلمنني اللغننة العربيننة 
فنني  تدريسننه لمننادة التعبيننر للمسننتوى الثالننث  وقنند لمننس  الباحننث هننذا الضننعف أثننناء ،بلغننات أخننرى  الننناطقين

 ممنا يتطلنب معنه إيجناد حلنول وبندائل يمكنن أن تسناعد فني تنمينة هنذه  يننة المننورة،الجامعة اإلسنالمية بالمد 
 ستراتيجية التي تهدف إلى تنمية مهارة االستماع. وذلك من خالل هذه اال المهارات 
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 تحديد مشكلة البحث:
ي وجود ضعف مستوى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغنات أخنرى فن تمثلت مشكلة البحث في       

  .االستماع في تدريسهستراتيجية مثلث ارة االستماع، وعدم استخدام امه
 أسئلة البحث:

سنتراتيجية مثلنث االسنتماع فني تنمينة مهنارات االسنتماع لندى متعلمني اللغنة العربينة النناطقين ما أثنر اال •
 بلغات أخرى؟

 ما مهارات االستماع الالزمة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى؟ •
 .ستراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارات االستماعا برنامج ام •

 أهداف البحث:
 إعداد قائمة مهارات االستماع الالزمة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى. •
 إعداد برنامج مثلث االستماع في تنمية مهارات االستماع. •
 ت االستماع.ستراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهاراقياس أثر ا •
 

 أهمية البحث:
واضنننعي منننناهج تعلنننيم اللغنننة العربينننة لغينننر النننناطقين بهنننا، فننني تضنننمين إسنننتراتيجية مثلنننث يلفنننت نظنننر  •

 االستماع في الخطط الدراسية لتنمية مهارة االستماع.
إلى جدوي هذه اإلستراتيجية ودورها في رفع مسنتوى لغير الناطقين بها  يلفت نظر معلمي اللغة العربية •

 بهم في مهارة االستماع.طال
هنننم األسننناس فننني هنننذا البحنننث ب مننندادهم بهنننذه  –طنننالب اللغنننة العربينننة النننناطقين بلغنننات أخنننرى يجعنننل  •

 اإلستراتيجية  في تنمية مهارات االستماع.
 لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى: ستراتيجية مثلث االستماعاالتعلم النشط و 

 أوال: التعلم النشط:
تسننمح لهننم  ن خننالل بيئننة تعليميننة غنيننة متنوعننةمنن لتمننارين والمشنناريع بفاعليننة كبيننرةاألنشننطة وا هننو       

والحوار البناء والمناقشة الثرية والتفكير الواعي والتحليل السليم والتأمنل العمينق لكنل منا   ،اإلصغاء اإليجابي
سنؤولية تعلنيم أنفسنهم ويندفعهم إلنى أو كتابتنه أو دراسنته، منع وجنود معلنم يشنجعهم علنى تحمنل م تنهءتنتم قرا

 تحقيق األهداف الطموحة للمنهج المدرسي والتي تركز على بناء شخصية الطالب اإلبداعية المتكاملة".
 :لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى  أهمية التعلم النشطثانيًا: 

منننن حينننث المعرفنننة المنننتعلم لتننني يحننندثها عنننند "تظهنننر أهمينننة النننتعلم النشنننط منننن النتنننائج اإليجابينننة ا
م النشننط أن أهننداف تعلننو  ودعمتهننا البحننوث حننول الننتعلم النشننط،المهننارات واالتجاهننات، وهننذه النتننائج أ نندتها 
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للمنتعلم النشنط أسنس تقنوم عليهنا الممارسنات و   سناب الطنالب مهنارات التفكينر،تتمثل تشجيع الطلبة علنى إ
 .التعليمية التعلمية السليمة"

هننذا  لمتعلمنني اللغننة العربيننة الننناطقين بلغننات أخننرى فننيجنندا  لننتعلم النشننط مهننم يظهننر للباحننث بننأن ا
ريننق التنننوع فنني العصنر، وأنننه يشننجعهم علننى إ سنناب المهننارات العدينندة فنني تحقيننق األهننداف التربويننة عننن ط

 ويؤدي فيه كنل قامت على المبدئ واألسس،وتدعم الممارسات التعليمية والتعلمية التي   األنشطة التعليمية،
وأمنا المنتعلم فندوره أهنم وأ ثنر  معلم أصنبح دوره ناصنح ومحكنم ومرشند ألن المن المعلم والمتعلم دورا مهما،  

 فاعلية لتكون التعلم النشط ناجحة وفاعلة.
 :لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى  االستماع ستراتيجية مثلثا:  ثالثاً 

 ستراتيجية مثلث االستماع:امفهوم 
 والقراءة والكتابة ستراتيجة تشجع على مهارات التحدث واالستماعمثلث االستماع هي "ا  استراتيجية

 حين تتم من خالل مجاميع  ثالثية من الطالب".
ستراتيجيات النتعلم النشنط والتني تسنتخدم ا "إحدى :ستراتيجية مثلث االستماع بأنهااويعرفها الكعبي  

ومقنرر الثينة تعاونينة منن المتعلمنين منن مسنتمع ومتحندث العناصر التعلم النشط وتتم من خالل مجموعنة ث
 وكل منهم له دور محدد".

 :لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى  ستراتيجية مثلث االستماعاأهمية رابعًا:  
أهميتهنا فني أنهنا تشنجع علنى االسنتماع   وأما ما يتعلق بأهمينة إسنتراتيجية مثلنث االسنتماع: فتظهنر

العمليننننة التعليميننننة التعلميننننة كسننننائر  بّ  ة والكتابننننة والتفكننننر والتأمننننل وتجعننننل المننننتعلم فنننني لنننن  والتحنننندث والقننننراء
 إستراتيجيات التعلم النشط. والمتعلم في هذه اإلستراتيجية هو الذي يشرح الدرس ويسأل ويحل المشكالت.

 :ى لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخر  أهداف إستراتيجية مثلث االستماعخامسا: 
 ستراتيجية مثلث االستماع أهداف كثيرة أهمها ما يلي:ولال

 تشجيع الطلبة على االستماع الجيد والتحدث. •
 تشجيع الطالب على طرح األسئلة بينما يكون في المجموعة الثالثية. •
تشجيعهم على التعلم الذاتي حيث يسنتعد الطالنب ذاتينا قبنل أن ينأتي إلنى الصنف الدراسني أو الفصنل  •

 الدراسي.
 والترتيب والتقويم.إ ساب مهارات التفكير العليا كالتحليل  •
 إ ساب مهارات التعاون والتفاعل  والتواصل مع اآلخرين. •
 زيادة قدرة المتعلمين على فهم المعرفة وبناء معنى لها واستقبالها. •

 :لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى  خطوات إستراتيجية مثلث االستماعسادسًا:  
 هي كالتالي:المعلم تبعها ستراتيجية مثلث االستماع خطوات يالول

 .نواتج التعلم المستهدفة ، بحيث يحقق، أو الفكرة، أو المفهوم، لزمالئهيشرح الدرس المتحدث: •
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، لمزيننند منننن يسنننتمع إلنننى منننا يعرضنننه المنننتعلم األول، ويطنننرح أسنننئلة علينننه عنننند الضنننرورة المستتتتمع: •
 .التفصيل، وتوضيح الفكرة

 ، وسير الحديث بين زميله، ويقدم تغذية راجعة لهما.يراقب العملية  حظ:المال •
 ويوضح الصورة اآلتية خطوات إستراتيجية مثلث االستماع:  

 

 
 :مي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى لمتعل مهارات االستماعسابعًا:  

 مفهوم االستماع في اللغة واالصطالح:
 االستماع في اللغة:

،يقننننول صنننناحب القنننناموس المحننننيط:  س، األذ ن  ع : حنننن  م  عا   السننننَّ م  عا  وسنننن  ماعة   سننننمع سننننم  ماعا  وسننننَ وسننننَ
ية . استمع له، وإليه، أصغى، واالستماع   اإلصغاء.هو وَسماع 

 االستماع في االصطالح:
 االستماع بأنه: "عملية إنسانية مقصودة تستهدف ا تساب المعرفة". :عرفه طعيمة ومناع

وعرفنننه العيسنننوي وآخنننرون بأننننه: "عملينننة عقلينننة إيجابينننة مقصنننودة معقننندة منننن الفنننرد نحنننو الشنننيء 
 المقول". 

العربينة المعرفنة بقصند  وعرفه الباحث بأنه: عملية عقلية مقصنودة منن خاللهنا يكتسنب منتعلم اللغنة
 ها.عابيفهمها، والتمكن من تحليلها واست

 :لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى  االستماع أهميةثامنًا: 
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ترجنننع أهمينننة االسنننتماع إلنننى كوننننه الوسنننيلة التننني يتصنننل بهنننا االنسنننان فننني  مراحنننل حياتنننه األولنننى 
قى األفكار والمفاهيم ويكتسب المهارات األخرى للغة باآلخرين  من خالله يكتسب الكثير من المفردات ويتل

لتعلمهنننا سنننواء تحدثنننه أو قراءتنننه أو كتابتنننه. واالسنننتفادة منننن األفكنننار  علنننى تمينننز األصنننوات شنننر  أساسننني
والمعلومنات التني يسنمعها ليتفاعنل معهننا. ولقند ثبنت فني أبحناث كثيننرة أن االنسنان يسنتغر  لالسنتماع ثالثننة 

 اءة.أمثال ما يستغرقه في القر 
 :لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى  مستويات االستماعتاسعًا:  

وهنو تلقني األصننوات بنال قصند وال إرادة فهنم أو تحلينل، مثننل صنوت أغاريند الطنور، وأصننوات  الستماع: •
 مات ونحوه.اإلزدح

 وقد ينقطع لعامل ما. وهو تلقي األصوات بقصد وإرادة فهم وتحليل االستماع: •
عامنل مننن العوامنلج لوجننود العزيمنة القويننة فنني  وال ينقطنع بننأي هننو أعلنى درجننات االسننتماعو  اإلنصتات: •

رئ القنننننرآن فاسنننننتمعوا لنننننه وأنصنننننتوا لعلكنننننم ترحمنننننون  المنصنننننت. يقنننننول هللا تبنننننار  وتعنننننالى . : ))وإذا قننننن 
 .204األعراف،

 :لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى  أنواع االستماععاشرًا:  
، وذلك إما حسب أهدافنه أو حسنب أداتنه منن قبنل ره من مهارات اللغة له أنواع عديدةكغي  االستماع

 م الدكتور أبوبكر شعيب:يالمتعلم، وسأ تفي بتقس
يسنننتخدم عنننندما تقنندم المنننادة اللغويننة الجديننندة ألول منننرة يقصنند بنننه تمنننرين  االستتتماع للترديتتتد المباشتتتر: -

 المتعلم على أصوات اللغة وسالمة نطقها.
يقدم فيه العبارات التي يكررها أهل اللغة بدون تغير ويذكر في مواقف   لالستظهار )الحفظ(:  االستماع -

 والمجاملة والشكر. متشابهة وتسهيل العبارات: كعبارات التحية والوداع
عندما يمتلك الطالب قدرا معقوال منن فهنم يقدم هذا النوع من االستماع   االستماع لالستخالص األفكار: -

 اعداد الطالب اعدادا لغويا جيدا. اللغة أو بعد 
العامننة للمننادة التنني يسننتمع  باالسننتيعاب قنندرة المننتعلم علننى إحاطننة بننالفكريقصنند  االستتتماع لالستتتيعا : -

 حتى لو احتوت تلك المادة على عناصر جديدة لم يسبق له المراد عليها من قبل. إليها
لنب مننه اإللمنام بكنل التفاصنيل الدقيقنة وهنو منا يقندم للطالنب نصنا يسنتمع إلينه ويط  االستماع المكثت:: -

 التي يحتوي عليها نصا مسموعا.
يقصد به أن يستمع الطالب إلى نص مسموع من المعلم، وعلى الطالب أن يتعرف   االستماع الموسع: -

 الخطو  العامة أو النقا  األساسية للنص المسموع الذي قدم له المعلم دون التفاصيل الدقيقة.
 :لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى  الستماعمهارات احادي عشر: 

  : ست مهارات أساسية لالستماع للمرحلة األساسية األولية:وقد ذكر مدكور
 مهارة التمييز السمعي. •

http://www.madjalate-almayadine.com/


  almayadine.com-www.madjalate                 ل و ال  العدد الخاص           نسانيـة مجلة امليادين للدراسات في العلوم اإل
 

                               مقررات اللغة العربية في التعليم الجامعياملؤتمر الدولي االفتراض ي               

14 

 مهارة التصنيف. •
 مهارة استخالص الفكرة الرئيسة. •
 مهارة التفكير االستنتاجي. •
 مهارة الحكم على صد  المحتوى. •
 حتوى.مهارة تقويم الم •

 وقسم بعض التربويين مهارات االستماع إلى أربعة أقسام رئيسة هي:
 مهارات الفهم ودقته. •
 مهارات االستيعاب. •
 مهارات التذكر. •
 مهارات التذو . •

 عالقة االستماع بمهارات أخرى:عشر:  ثانية
أولنى هنذه  العالقة بنين المهنارات اللغوينة األربنع هني عالقنة التنأثير والتنأثر، ومنن هننا أن االسنتماع

 المهارات يؤثر على بقية المهارات أي أن المستمع الجيد يكون متحدثا جيدا وقارئا حسنا وكاتبا ماهرا.
 عالقة االستماع بالتحدث:

حينث إن نمنو القندرة علنى  عالقنة التنأثير والتنأثرقال راشد عطية: "العالقة بنين االسنتماع والتحندث 
ومما يؤكد على هذه العالقة االعتماد السنائد فني وجنود مركنز واحند الكالم يرتبط بالقدرة  على االستماع... 

 يسيطر على جهازي السمع والنطق معا ، يعمل مرسال تارة ومستقبال مرة أخرى".
 عالقة االستماع بالقراءة:

إن القنراءة واالسننتماع عمليتننان متشنابهتان، فكالهمننا يشننمل اسننتقبال األفكنار مننن اآلخننرين، فننالقراءة 
واالسنتماع يتطلنب اإلنصنات والفهنم، ففني االسنتماع نجند معلمنا أو طالبنا يقنرأ وسنائر   ،ر والفهنمتتطلب النظ

طالبنا أو معلمنا يقنرأ والبناقي يسنمع، وهنذا الجهرينة نجند  الطالب يتابعونه عن طريق االستماع، وفني القنراءة
التعنننرف، والفهنننم، يؤكننند أن تقننندم االسنننتماع ينننؤدي إلنننى تقننندم فننني القنننراءة وذلنننك العتمنننادهم علنننى مهنننارات: 

 والتفاعل، والنقد، والقدرة على استخدام الخبرات في الحياة.
 عالقة االستماع بالكتابة:

والشك أن متعلم اللغة الذي يتقن االستماع جيدا يستطيع التمييز بين الحروف واألصنوات ومخنارج 
عكس ذلنننك علنننى أدائنننه ويزيننند منننن ثروتنننه اللغوينننة فينننن الكلمنننات ممنننا يكسنننبه مهنننارات فنننن الكتابنننة الصنننحيحة،

التعبيري، فينقل إلينا نتاج أعماله الفكرية كتابة. ويمكن مالحظة أهمية االستماع في تطنور فنن الكتابنة منن 
خالل حصة اإلمالء، فاالستماع واإلصنغاء بدقنة لمخنارج الكلمنات منن المعلنمج تسناعد علنى كتابنة الكلمنات 

  تابة صحيحة خالية من الخطأ.
 التوصيات:

http://www.madjalate-almayadine.com/


  almayadine.com-www.madjalate                 ل و ال  العدد الخاص           نسانيـة مجلة امليادين للدراسات في العلوم اإل
 

                               مقررات اللغة العربية في التعليم الجامعياملؤتمر الدولي االفتراض ي               

15 

 يوصي الباحث بما يلي:توصل إليه المقال من نتائج  في ضوء ما
مراعاة التوازن في تقنديم مهنارات اللغنة العربينة خصوصنا فني المسنتوى المبتندئ فني تعلنيم اللغنة العربينة  •

 لغير الناطقين بها، والتركيز على مهارة االستماع ألنه أهم مهارات اللغة.
لبننرامج علننى ضننوء حاجننات متعلمنني اللغننة العربيننة االهتمننام بمهننارات االسننتماع فنني تصننميم المننناهج وا •

 الناطقين بغيرها.
توفير المختبرات اللغوية لتدريس االستماع حتى يتقن المتعلمون عن طريق هذه المهارة التي تعلم لغتنه  •

 األم.
 االهتمام بالوسائل التعليمية الحديثة في تدريس مهارات االستماع. •

 المقرحات:
 ي اللغة العربية لغير الناطقين بها على استخدام إستراتيجة مثلث االستماع.إجراء برنامج تدريبي لمعلم •
 إجراء دراسات في معرفة ضعف متعلمي اللغة العربية في مهارة االستماع. •
لندى متعلمني اللغنة العربينة النناطقين  دارسة أثر إستراتيجية مثلث االستماع فني تنمينة المفناهيم النحوينة •

 . بلغات أخرى 
 الخاتمة:

مننن خننالل مننا سننبق ومننا ذكرنننا يتضننح لنننا أن هننذا الموضننوع مننن الموضننوعات الهامننة المننؤثرة فنني     
مجنناالت الحينناة والدراسننة، فيجننب االهتمننام بننه أثننناء تنندريس اللغننة العربيننة للننناطقين بلغننات أخننرى حتننى 

 نرتقي ونتقدم بلغتنا الغالية.
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 المصادر والمراجع
 أوال: المصادر:

 القرآن الكريم •
 ه دار الحديث القاهرة.1429،  القاموس المحيطم ، 2008: )آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب زالفيرو  •

 ثانيا: المراجع العربية:
 ، القاهرة، عالم القلم.1إبراهيم، مجدي عزيز: معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم،    •
 عمان. –قان   الرياضيات مناهج وأصول تدريسها، دار الفر 1979أبو زينة، فريد: ) •
، المنؤتمر العلمني الثناني عشنر: م  تنمينة المهنارات اللغوينة وبعنض عملينات التفكينر عنند طفنل منا قبنل المدرسنة2000أحمد، فائقة علي ومحمد، أيمان ذكني: ) •

 مناهج التعليم وتنمية التفكير، دار الضيافة، جامعة عين شمس.
 ، القاهرة: دار النهضة المصرية.5بية،  م  طر  تعليم اللغة العر 1986أحمد، محمد عبدالقادر: ) •
 ، الرياض.2ه  سلسلة تعليم اللغة العربية،  1425جامعة اإلمام محمد بن سعود: ) •
 م  التعلم النشط الصف كمركز تعلم حقيقي، فلسطين: رام هللا منشورات مركز اإلعالم والتنسيق.2002جبران، وحيد: ) •
مثلنث االسنتماع فني تنمينة مهنارتي التحندث والقنراءة لندى طنالب الصنف الثالنث األساسني بمحافظنة  رفنح، رسنالة  فاعلية إستراتيجيةجمعة، نائل خميس محمد:  •

 غزة. –الجامعة اإلسالمية  –ماجستير منشورة كلية التربية 
، المجلنة العلمينة 3، ع29ظيفي، مم  تنمينة مهنارات التحندث لندى متعلمني اللغنة العربينة غينر النناطقين بهنا باسنتخدام المندخل النو 2012حسن، حسن عمنران: ) •

 لكلية التربية، جامعة أسيو .
 لبنان. –، دار العودة بيروت 2،  3م  موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، ج1991الحنفي، عبد المنعم: ) •
التناري،، كلينة التربينة للعلنوم اإلنسنانية م  أثر إستراتيجية مثلث االستماع في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسنط فني منادة 2016حيدر، عبير عبدالهادي:   •

 العرا . –بجامعة ديالي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
م  طننر  تنندريس اللغننة العربيننة والتربينننة 1986خنناطر، محمننود رشنندي، والحمننادي يوسننف، وعبنند الموجننود، محمنند عنننزات، وطعيمننة، رشنندي، وشننحانة حسننن: ) •

 القاهرة. ، دار النهضة المصرية، 1الدينية،  
ه  تصوير لبرنامج مقترح الستخدام الهاتف الجوال لتنمية مهارات االستماع لدى متعلمي اللغنة العربينة النناطقين 1436الراجح، ناصر بن إبراهيم بن عبدهللا: ) •

 بلغات أخرى، رسالة ماجستير، غير منشورة، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.
ه  أثنر إسنتراتيجية النتعلم التعناوني فني تنمينة مهنارة التحندث لندى متعلمني اللغنة العربينة النناطقين بلغنات أخنرى، 1437سنبيل: )الرشدي، عبدهللا بن صامل بنن   •

 رسالة ماجستير، غير منشورة، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.
مهننارة التحنندث لنندى متعلمني اللغننة العربيننة الننناطقين بلغننات أخننرى،  ه  أثننر إسننتراتيجية الننتعلم التعنناوني فني تنميننة1437)الرشندي، عبينند بننن عبنندهللا بننن بخينت:  •

 رسالة ماجستير، غير منشورة، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.
للغنننة العربينننة النننناطقين باللغنننة م  فاعلينننة اسنننتخدام المننندخل النننوظيفي فننني تنمينننة مهنننارات التحننندث الوظي ينننة لننندى متعلمننني ا2008رشنننوان، أحمننند محمننند علننني: ) •

 م .2008، )ديسمبر141مجلة علمية محكمة، ع ،اإلسبانية
 دار الشرو . -سعادة، جودت أحمد، وعقل فواز، وزامل مجدي، وشتية جميل، وأبو عرقوب هدى: التعلم النشط: بين النظرية والتطبيق، عمان  •
تماع لندى تالمينذ الصنف الثناني االبتندائي، رسنالة ماجسنتير، ه  فاعلينة برننامج قنائم علنى القصنة فني تنمينة مهنارات االسن1436لق: )السبعان، خالد صالح مط •

 قسم المناهج وطر  التدريس ، جامعة أم القرى. – لية التربية 
ه  دور أنشطة الزيارات الخارجية في تنمية مهنارات التحندث لندى طنالب معهند تعلنيم اللغنة العربينة لغينر النناطقين 1437: )السناني، عبدهللا بن حمد بن سعيد •

 في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة )دراسة وص ية تحليلية  رسالة ماجستير، غير منشورة، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.بها 
 برنننامج مقتننرح لتنمينة مهننارات االسننتماع والتحنندث لنندى الطننالب متعلمنني اللغنة العربيننة فنني ضننوء منندخل التواصننل اللغننوي، م 2007سنعيد محمنند السننيد أحمنند: ) •

 مصر. –مجلة القراءة والمعرفة 
م  أثر إستراتيجية التعلم معا في تنمية مهارتي االستماع والتحدث وتعديل السلو  اإلنسحابي لدي تالمينذ التربينة الخاصنة، مجلنة 2014شريف، غصون خالد ) •

 العرا . –كلية التربية األساسية جامعة الموصل  –أبحاث كلية التربية األساسية 
فني تنمينة مهنارات االسنتماع النوظيفي لندى طنالب المسنتوى الثالنث  ه  وحندة دراسنية مقترحنة1435بن عبندالرحمن بنن محمند علني العياشني: )  الشريف، محمد •

 بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.
 ، الدمام.الميمنمكتبة  ،1أهدافها طر  تدريسها تقويمها،    المهارات اللغوية مفهومها 9ه1435شعيب، أبوبكر عبدهللا: ) •
 حائل. –،دار األندلس للنشر والتوزيع 4ه  المهارات اللغوية مدخل إلى خصائص اللغة العربية وفنونها،  1418الشنطي، محمد صالح: ) •
 التعليم، السعودية.، وزارة التربية و 1إستراتيجية في التعلم النشط،   101م  2011الشمري، ماشي بن محمد: ) •
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