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  توظیف مھارة االستماع في تدریس التالوة
  

  *ندى فیصل.د
  

  مقدمة
تعد مھارة االس7تماع م7ن المھ7ارات المھم7ة الت7ي ل7م تأخ7ذ حظھ7ا م7ن البح7ث و التجری7ب ف7ي می7دان طرائ7ق                     

تدریس الق7ران الك7ریم بحس7ب عل7م الباحث7ة ، و ألھمی7ة ھ7ذه المھ7ارة عم7دت الباحث7ة ال7ى تس7لیط الض7وء علیھ7ا و               
كریم م7ن خ7الل م7ا تض7منھ البح7ث الح7الي ال7ذي        محاولة البحث في إمكانیة استغاللھا لتعلیم و تعلم تالوة القران ال

تناول المبحث االول منھ ھ7دف البح7ث و اھمیت7ھ و تحدی7د مص7طلحاتھ ،      . یضم مقدمة و ثالثة مباحث و خالصة 
ف77ي ح77ین تن77اول المبح77ث الث77اني اھمی77ة االس77تماع بص77ورة عام77ة و االس77تماع لكت77اب اهللا ع77ز وج77ل ، و متطلب77ات    

لعالقة بین القران الكریم و اللغة العربیة و مھارة االستماع ، زیادة على الدراس7ات  االستماع ، فضال عن تناولھ ا
السابقة وما یستفاد منھ7ا ، ام7ا المبح7ث الثال7ث فق7د تن7اول مھ7ارات االس7تماع و كیفی7ة تنمیتھ7ا و اج7راءات ت7دریس             

المھ7ارة اطلق7ت علیھ7ا الباحث7ة     التالوة باستعمال مھارة االستماع من خالل استنباط طریقة للتدریس باستغالل ھذه 
و وضعت لھا اھداف خاصة بھا ، فضال عن عرض لبعض التوجیھات العام7ة للت7دریس   ) طریقة االستماع (اسم 

   . بطریقة االستماع المبتكرة 
  

  المبحث االول
  :ھدف البحث  ·

  یرمي البحث الحالي الى عرض رؤیة تربویة حول إمكانیة استغالل           
رة االس77تماع ل77دى الم77تعلم ، إلتق77ان ت77الوة الق77ران الك77ریم بص77ورة ص77حیحة وفق77ا الحك77ام التجوی77د  و توظی77ف مھ77ا 

  )  .طریقة االستماع ( باستنباط طریقة لتدریسھ اطلق علیھا اسم  
  

  :و مشكلتھ اھمیة البحث  ·
تنبع اھمیة البحث من اھمی7ة الق7ران الك7ریم ال7ذي ھ7و ك7الم اهللا ع7ز و ج7ل المعج7ز ، و ال7ذي أمرن7اعلى                      

بتعلمھ و تعلیم7ھ ، و جع7ل ذل7ك م7ن اج7ل االعم7ال بع7د االیم7ان فق7د ق7ال علی7ھ            ) صلى اهللا علیھ و سلم (لسان نبیھ 
، فض7ال ع7ن ان اهللا ع7ز    ) م من قرأ الق7ران و اق7رأه   خیارك(و ) خیركم من تعلم القران و علمھ(الصالة و السالم 

و ام7رت ان  (ان یتلو القران و جعلھ العمل الثاني بعد االسالم اذ ق7ال  ) صلى اهللا علیھ و سلم (وجل قد امر النبي 
   ٩٢-٩١/النحل )اكون من المسلمین و ان اتلو القران 

وة القران الكریم ، فسیاق االیة یوجب عل7ى ك7ل م7ن    فال یعقل بمیزان اهللا عز وجل ان یوجد مسلم ال یحسن تال   
اسلم ، ان یتلو القران ، و من المؤكد ان التالوة المطلوبة البد ان تتسم باالتقان كما انزلھ اهللا عز وجل على لسان 

  ) . صلى اهللا علیھ و سلم (نبیھ 
حي و من ثم نقلھ الى المسلمین في و لما كان الرسول صلوات اهللا و سالمھ علیھ قد اخذ القران من طریق الو    

زمن77ھ مش77افھة ع77ن طری77ق االس77تماع ،و ال77ى یومن77ا ھ77ذا تع77د افض77ل وس77یلة ل77تعلم الق77ران الك77ریم ھ77ي االس77تماع و   
  .المشافھة 

و تع7د  مھ7ارة االس7تماع م7ن المھ77ارات الض7روریة للطلب7ة و تتطل7ب كفای77ات عالی7ة و متنوع7ة و تق7وم عل77ى                 
و تربویا ، و ھذا ما تفتقر الیھ مدارسنا اذ لم تتح للطلبة فرصة التدرب عل7ى االس7تماع و   التدریب المخطط علمیا 

بض7رورة  ) ٢٠٠٥حلم7ي (و الھمی7ة ھ7ذه المھ7ارة اوص7ت     . االصغاء و اكتساب المھارات الفرعیة الالزم7ة ل7ذلك   
ال7ى مدرس7ي الم7واد    االكثار م7ن الت7دریب عل7ى االس7تماع و اال یقتص7ر عل7ى مدرس7ي م7ادة معین7ة و انم7ا یتع7داھا            

االخرى بتنظیم دورات تدریبیة لھ7م تخ7ص االس7تماع و اھمیت7ھ ، و اس7الیب تعلیم7ھ و مھارات7ھ ، و ت7وفیر وس7ائل          
تعلیمی77ة مناس77بة تس77اعد عل77ى تنمی77ة ھ77ذه المھ77ارة ل77دى الطلب77ة ف77ي مختب77رات لغوی77ة و ش77رائط و اجھ77زة تس77جیل و  

ى تعل77م مھ7ارة االس77تماع و تبع77ث ف7یھم الرغب77ة و تس77ھل   قص7ص و غیرھ77ا ، اذ ان ھ7ذه االم77ور تس77اعد الطلب7ة عل77   
  )٩١،ص٢٠٠٥حلمي،. (عملیة التعلم 

فقد اوصت بادخ7ال مق7رر م7ادة ف7ن االس7تماع ف7ي تخصص7ات كلی7ة التربی7ة ، بوص7فھ مق7ررا            ) ١٩٨٩البدر ( اما 
قب7ل ان ی7دخلوا   ایجابیا البد ان یدرسھ طلبة كلیات التربیة  و یوضع ضمن برامج اعدادھم كمدرسین و مدرس7ات  

الى میدان الخدمة الفعلیة ، فالبد ان تصمم المناھج اتتضمن التعلیم و التدریب على فن االستماع من خالل وضع 
  )٨٦،ص١٩٨٩البدر،(اطار برنامج شامل و متكامل لھذا الغرض 

                                                 
 .قسم القران الكریم/ كلیة التربیة للبنات   *
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تخدام ض77رورة العنای77ة بت77دریب الطلب77ة عل77ى االنص77ات و االس77تماع باس77) ١٩٨٧اب77و شعیش77ع(ف77ي ح77ین ی77رى      
معام77ل اللغ77ات و االھتم77ام بب77رامج اع77داد المدرس77ین لتع77ریفھم عل77ى المس77تویات المختلف77ة لالس77تماع و المتض77منة    

  )٦٨،ص١٩٨٧ابو شعیشع،. (السمع و االستماع و االنصات 
قران و تضم الباحثة رأیھا الى آراء المنادین بضرورة االھتمام بھذه المھارة و بالتحدید في تدریس مادة تالوة ال  

الكریم ،كونھا افضل وسیلة لتعلیم الطلبة النطق الصحیح الیات القران الكریم ، فقد اخذ الرس7ول علی7ھ الص7الة و    
السالم القران الكریم ع7ن طری7ق ال7وحي باالس7تماع ، و نق7ل ال7ى المس7لمین باالس7تماع و م7ن ث7م وص7ل الین7ا ع7ن              

تعلیم القران الكریم ، فالبد لمن یرغب في تعلم ال7تالوة  طریق االستماع و الیزال االستماع افضل و انجع وسیلة ل
الصحیحة ان یستمع الى غی7ره مم7ن لھ7م خب7رة ف7ي ھ7ذا المج7ال ، اذ ان اغل7ب العل7وم باالمك7ان تحص7یلھا بق7راءة             
الكتب و البحث في مصادر التعلم المختلفة  اال مادة التالوة فال یمك7ن للم7تعلم ان یتوص7ل ال7ى النط7ق الص7حیح و       

عن7د ذل7ك ی7تمكن م7ن تعل7م اللف7ظ       .ان لدیھ الم7ام باحك7ام التجوی7د م7ا ل7م یس7تمع ال7ى ت7الوة م7ن لھ7م خب7رة فیھ7ا             ان ك
  .الصحیح و ھذا من خصوصیات القران الكریم 

  
  :تعریف المصطلحات 

  : المھارة
توافر القدرة الالزمة الداء سلوك معین بكفایة تام7ة وق7ت الحاج7ة الی7ھ ك7القراءة و      "بانھا) ٢٠٠٢زیاد(عرفھا      

  )٢،ص٢٠٠٢زیاد،". ( الكتابة و السباحة و لعب الكرة و غیرھا 
یق نمط معقد من النش7اط الھ7ادف یتطل7ب اداؤه معالج7ة و ت7دبرا و تنس7      "بانھا) ٢٠٠٢مرعي و الحیلة(وعرفھا     

  )٢١٥،ص٢٠٠٢مرعي و الحیلة،". (معلومات و تدریبات سبق تعلمھا 
  ".االداء المتقن لعمل عند الطلب كالتالوة وفقا الحكام التجوید "و تعرفھا الباحثة بانھا    
  

  :االستماع 
ادي عبد الھ"(  استقبال الصوت و وصولھ الى االذن بقصد و انتباه "بانھ) ٢٠٠٣عبد الھادي واخرون(عرفھ     

  )١٥٦،ص٢٠٠٣و اخرون ،
عملی7ة عقلی7ة یعط7ي فیھ7ا المس7تمع اھتمام7ا خاص7ا و انتباھ7ا مقص7ودا لم7ا تتلق7اه            "بان7ھ ) ١٩٩٣شحاتھ (و عرفھ    

  )١٤٩،ص١٩٩٣شحاتھ،" ( االذن من اصوات 
اتق7ان  انصراف المتعلم بعقلھ و وجدانھ و حواسھ جمیعا نحو تالوة الق7ران الك7ریم م7ن اج7ل     "و تعرفھا الباحثة بانھ

  ".لفظھ و حفظھ 
  

  المبحث الثاني
 االستماع اھمیتھ  ·
 اھمیة االستماع لكتاب اهللا عز وجل  ·
 متطلبات االستماع  ·
 القران و اللغة و مھارة االستماع  ·
 الدراسات السابقة  ·
  

    :اھمیة االستماع 
المس7موع ، و  تعد مھارة االس7تماع وس7یلة الم7تعلم الوحی7دة ف7ي س7ن الروض7ة ال7ى التمیی7ز الس7معي و فھ7م            

لالتصال بینھ و بین محیط7ھ ف7ي البی7ت و خارج7ھ ، و لھ7ذه المھ7ارة الس7بق ف7ي عملی7ة اكتس7اب مھ7ارة الق7راءة و             
  )٢،ص ٢٠٠٢نیروخ ،. ( الكتابة عند التحاق المتعلم بالمدرسة 

، *  *و لما كان السمع اول حاسة یستقبل بھا الجنین العالم الخ7ارجي عن7د والدت7ھ ب7ل و حت7ى قب7ل ال7والدة       
و اهللا اخ77رجكم م77ن بط77ون امھ77اتكم ال تعلم77ون ش77یئا و جع77ل لك77م الس77مع و االبص77ار و االفئ77دة لعلك77م  "ق77ال تع77الى 

  .٨٧/النحل"تشكرون 
و السمع ھو وصول الصوت الى االذن ، اذ ان االنسان یسمع بدون ارادت7ھ و االص7وات كلھ7ا تص7ل الی7ھ      

  )٩٥-٩٣ت ،ص.ب ، الشعراوي.(شاء او ابى 
عب77د الھ77ادي و  (و ق77د وض77ع  . ف77ي ح77ین ان االس77تماع یك77ون بقص77د و انتب77اه و تركی77ز الدراك المس77موع     

  مھارة االستماع ضمن ابرز مھارات اللغة ) ٢٠٠٣اخرون 

                                                 
اثبتت االبحاث العلمیة ان حاسة السمع عند الجنین تبدأ بالعمل منذ الشھر الخامس للحمل و ان اول ما یمیزه الجنین ھو صوت امھ   *
 .)٢٠٠٧/عادل الصعدي / انظر االعجاز العلمي في في تقدم السمع على البصر .(
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تعم7ل ف77ي جمی7ع االتجاھ77ات ، اذ ان االنس77ان   ) االذن(و ذل7ك لمجموع77ة مب7ررات اھمھ77ا ان اداة االس77تماع   
كلم عن یمینھ و شمالھ ، فضال عن انھ یسمع البعض و ھ7م ف7ي ام7اكن اخ7رى ال     یسمع من یتكلم وراءه ، و من یت

یراھم فیھا ، و ھي تعمل باستمرار اثناء الیقظة و المنام ،  زیادة على ان االنسان یسمع اكث7ر مم7ا یق7رأ او ی7تكلم     
العقلی7ة و الفكری7ة و   او یكتب ، و حاسة السمع لدى االنسان مرتبطة بتعلم الكالم ، و ھي مھمة لتطور المدركات 

نموھا ،فضال عن الحصول على المعلومات لذلك  اذا فقد الطفل السمع بعد والدتھ مباشرة ، فقد معھ القدرة على 
  )١٥٦،ص٢٠٠٣عبد الھادي و اخرون،. (النطق 

  
 اھمیة االستماع للقران الكریم  ·

ذھ7ب الس7عدي ف7ي      ٢٠٤/االع7راف "  و اذا قرئ الق7ران فاس7تمعوا ل7ھ و انص7توا لعلك7م ترحم7ون      "قال تعالى     
تفسیر االیة الى القول بان من الزم على االس7تماع و االنص7ات ح7ین یتل7ى كت7اب اهللا ،فان7ھ ین7ال خی7را كثی7را ، و          
علما غزیرا ، و ایمانا مستمرا متجددا ، و ھدى متزایدا و بصیرة في دینھ ، ولھذا رت7ب اهللا ع7ز و ج7ل حص7ول     

ان من تلي علیھ الكتاب ، فلم یستمع لھ و ینصت ، فانھ محروم الح7ظ م7ن الرحم7ة    الرحمة علیھما فدل ذلك على 
  ) ٢٩١، ص٢٠٠٣السعدي ، . ( ، قد فاتھ خیر كثیر 

ثم ان علینا بیانھ * فإذا قراناه فاتبع قرانھ * ان علینا جمعھ و قرانھ *ال تحرك بھ لسانك لتعجل بھ " و قال تعالى 
  . ١٩-١٦/القیامة) 
سول علیھ الصالة و السالم اذا جاءه جبریل بالوحي و شرع في تالوتھ علی7ھ ب7ادره ص7لى اهللا علی7ھ     و كان الر   

و " و سلم من حرصھ قبل ان یفرغ و تاله مع تالوة جبریل علیھ السالم ، فنھاه اهللا عن ھذا فقال في ای7ة اخ7رى   
أي اس7تمع و انص7ت ل7ھ ، ث7م      ١١٤ط7ھ " ال تعجل بالقران من قبل ان یقض7ى الی7ك وحی7ھ و ق7ل رب زدن7ي علم7ا       

ف7الحرص  " ان علین7ا جمع7ھ و قران7ھ    " ضمن لھ عز وجل انھ البد ان یحفظھ و یقرأه و یجمعھ ف7ي ص7دره فق7ال    
الذي في خاطر الرسول علیھ الصالة و السالم انما كان الداعي لھ خوف الفوات و النس7یان ، ف7اذا ض7منھ اهللا ل7ھ     

س77ولھ ص77لى اهللا علی77ھ و س77لم بع77د ذل77ك ال77ى ض77رورة االس77تماع و  ف77ال موج77ب ل77ذلك و ق77د ارش77د اهللا ع77ز وج77ل ر 
أي فاذا اكمل جبری7ل ق7راءة   " فاذا قراناه فاتبع قرانھ "االنصات عند تالوة جبریل علیھ السالم للقران فقال تعالى 

اعل7ى   ما اوحى اهللا الیك فحینئذ اتبع ما قرأه علیك و اقرأه ، فوعده عز وجل بحفظ لفظھ و حف7ظ معانی7ھ ، و ھ7ذا   
.  ( ما یكون ،فامتث7ل ال7ى ادب رب7ھ فك7ان اذا ت7ال جبری7ل الق7ران بع7د ھ7ذا اس7تمع ل7ھ و انص7ت  ف7اذا ف7رغ ق7رأه                 

  ) ٥٧٩ص٤،ج ٢٢٦ص ٣ج. ت.ابن كثیر،ب)  (٨٦٠،ص٢٠٠٣السعدي ،
هللا فھذه االیات  انما تدل على ان من یرغب بتعلم تالوة كتاب اهللا عز وج7ل الب7د ان یتب7ع ھ7دي النب7ي ص7لى ا          

علی77ھ و س77لم اذ ان77ھ مطال77ب ب77ان یس77تمع و ینص77ت ال77ى ال77تالوة الص77حیحة و یص77غي الیھ77ا بعقل77ھ و قلب77ھ و جمی77ع    
  .  جوارحھ ، فاذا فعل ذلك فان اهللا عز وجل سوف ییسر لھ التالوة بل و انھ یجزیھ عن ذلك خیرا كثیرا 

موض7عا منھ7ا   ) ٢٧(في القران الك7ریم ف7ي    و الھمیة االستماع للقران نجد اهللا عز و جل قد كرر ذكر السمع     
ان الس7مع و البص7ر و   "وقول7ھ         ٧٨/المؤمن7ون "و ھو الذي انشأ لكم السمع و االبص7ار و االفئ7دة   "قولھ تعالى

اس77مع بھ77م و ابص77ر ی77وم یاتونن77ا   "قول77ھ تع77الى ،   ٣٦/االس77راء" الف77ؤاد ك77ل اؤلئ77ك ك77ان عن77ھ ك77ان عن77ھ مس77ؤوال   
ابص7ر ب7ھ و اس7مع    "و قولھ تعالى ١٦/الجن." قل أوحي إلي انھ استمع نفر من الجن  "و قولھ تعالى ٣٨/مریم.."

، و یتبین من االیات المذكورة و غیرھا مما ذكر في القران مالحاسة السمع من اھمیة فھ7ي ادق   ٢٦/الكھف..." 
الكلم7ة المنطوق7ة    الحواس و ارقاھا و ھي عامل مھم في عملیة االتصال اللغوي ، و ھي اداة رئیسة للحفاظ على

فق77د حف77ظ المس77لمون الق77ران النھ77م س77معوه م77ن رس77ول اهللا علی77ھ الص77الة و الس77الم ،و نقل77وه ت77واترا ع77ن طری77ق      
االستماع اذ انھ كان الوسیلة الوحیدة للحصول على المعلومات قبل اختراع الكتاب7ة و الق7راءة و ع7ن طریق7ھ نق7ل      

  .یل الى اخر تراث االمم و تقالید المجتمعات و عاداتھا من ج
  )٦٩،ص٢٠٠٢عمار،)(٨٢،ص١٩٨٠مدكور،(
  
  :متطلبات االستماع  ·

لالستماع جوانب في شخص7یة الم7تعلم فمنھ7ا م7ا ی7رتبط بوجدان7ھ و منھ7ا م7ا ی7رتبط بعقل7ھ ، فاالس7تماع م7ن                     
الناحیة الوجدانیة یتغلغل في احاسیس المستمع ، فیستمتع بما یسمع و بمن یستمع الیھ ،فضال عن ان7ھ م7ن الناحی7ة    

ة و منتبھ7ا ال7ى المتح7دث و منص7تا ال7ى كالم7ھ و مت7أمال        العقلیة یستلزم ان یكون المستمع نشطا من الناحیة الذھنی7 
فیھ الجل فھمھ و استیعابھ و تفسیره ، و قراءة مشاعره و حركاتھ و استشعار الحاجة الى التواصل مع المتح7دث  

لذا البد للمتعلم ان یكون مستمعا نشطا ذھنیا لكي یتفاعل مع ما یستمع الیھ ،  و مستمعا نشطا من خالل انتباھ7ھ  . 
للمتح77دث و تركی77زه عل77ى حركات77ھ و مش77اعره ، و الب77د ل77ھ م77ن ت77ذوق مض77مون م77ا یس77تمع الی77ھ مم77ا یحف77زه عل77ى   

  )٢،ص ٢٠٠٢نیروخ ، .( استمراریة االنتباه و التركیز و استثمار ما یستوعبھ من والدیھ و معلمیھ و محیطھ 
ما ھو فكري و ما ھ7و وج7داني و   و لما كان االستماع مھارة من المھارات لذا فتعلمھ یتطلب التوازن بین 

مھاري ، اذ ان المھارة مثل أي نوع من المعرفة من حیث كونھما نشاطا ذھنیا یقوم بھ الم7تعلم باس7تقبال المعرف7ة    
و ال77تعلم ال77ذي یتطل77ب . و ادراكھ77ا و اس77تیعابھا و م77ن ث77م تخزینھ77ا ف77ي العق77ل م77ن اج77ل اس77تدعائھا وق77ت الحاج77ة    
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تاج الى عنایة خاصة و تدریب مركز لكي یتمكن المتعلم من التوازن بین معالجة التوازن المھاري و المعرفي یح
  .المعلومات و االداء المھاري المطلوب 

المعرف7ة ،الوج7دان ،   ( و لما كانت التربیة عملیة تغیی7ر ف7ي الس7لوك و ھ7و م7رتبط اساس7ا باالنم7اط الثالث7ة                 
خذ الجوان7ب الثالث7ة بع7ین االعتب7ار و ذل7ك بحس7ب ن7وع الم7ادة و         لذا فاي تعلم الي تخصص ینبغي ان یأ) المھارة

  )٢٢٥-٢٢٤،ص٢٠٠٥الشبلي،. ( درجة تركیزھا على كل جانب من تلك الجوانب 
و ترى الباحثة ان تالوة القران الكریم تركز بالدرجة االولى على مھ7ارة اللس7ان ف7ي اخ7راج الح7روف م7ن              

لمسبق الحكام التجوید في ذھن المتعلم لیتمكن من توظی7ف ھ7ذه االحك7ام    مخارجھا الصحیحة فضال عن االدراك ا
اثناء التالوة ، و البد ان یسبق ھذه الخطوة مھارات متع7ددة ترك7ز بالدرج7ة االول7ى عل7ى مھ7ارة االس7تماع لكیفی7ة         

م77ر و النط7ق الص77حیح و محاول7ة االحتف77اظ بھ7ذه المعلوم77ات ف7ي ال77ذاكرة ، و م7ن ث77م ت7دریب اللس77ان عل7ى ھ77ذا اال       
  .تكراره حتى یصبح مھارة آلیة لدى المتعلم فال یبذل جھدا بالتفكیر في الحكم قبل النطق 

  
 القران الكریم و اللغة و مھارة االستماع   ·

" انا انزلناه قرانا عربیا لعلك7م تعقل7ون   "لما كانت اللغة العربیة الفصحى ھي لغة القران الكریم ، قال تعالى       
   ٣/الزخرف " انا جعلناه قرانا عربیا لعلكم تعقلون  "و قال .  ٢/یوسف
لذا فتعلم تالوة الق7ران الك7ریم مرھ7ون ب7تعلم اللغ7ة العربی7ة الفص7حى و العك7س ص7حیح ، ف7اذا اتق7ن الم7تعلم                   

تالوة القران الكریم بصورة صحیحة یمكن القول بانھ تعلم اللغة العربیة الفصحى ، و لم نس7مع ف7ي الروای7ات ان    
لف الصالح من اتباع الرسول صلى اهللا علیھ و سلم عانى من عدم تمكنھ من التالوة الصحیحة الی7ات الق7ران   الس

الكریم لكون القران نزل بلغتھم لذا لم یبذلوا جھدا في تالوتھ و انما كان جھدھم منصبا على حفظ7ھ ف7ي الص7دور    
بغی7رھم م7ن االق7وام غی7ر العربی7ة عن7د ذل7ك ب7دأ         ، و لم تظھر احكام ال7تالوة و التجوی7د اال بع7د ان اخ7تلط الع7رب      
  . البحث عن االلفاظ و مخارج الحروف و كیفیة النطق الصحیح 

من ھذا المنطلق یمكن ان تسھم الدراسات التي اكدت اھمیة مھ7ارة االس7تماع ف7ي تعل7م اللغ7ة العربی7ة اس7ھاما             
ھرت العدید منھا ان المتعلم یمتلك قدرة فطری7ة فائق7ة   كبیرا في تعلم التالوة الصحیحة الیات القران الكریم  اذ اظ

  .الكنساب و تعلم اللغة في مراحل الطفولة المبكرة و فیما یأتي عرض موجز لبعض ھذه الدراسات 
  الدراسات السابقة ·
  : ١٩٩٩دراسة الدنان  -١
انطلقت دراسة الدنان في تعلیم اللغة الفصحى للمتعلم في سنین الطفولة المبك7رة م7ن االس7اس النظ7ري ال7ذي           

توصل الیھ علماء اللغة من ان نمو لغة الفرد یبدأ مع خلقھ ، و ان الطفل مزود بفدرة فطریة الكتشاف اللغ7ة من7ذ   
ل7ى وقب7ل س7ن السادس7ة اذ یمتل7ك دم7اغ الم7تعلم ق7درة         والدتھ ، و ان لغتھ تك7ون ف7ي ذروتھ7ا ف7ي س7نین حیات7ھ االو      

فطریة ھائلة على اكتساب اللغ7ة ، و تب7دأ ھ7ذه الق7درة الفطری7ة بالض7مور و االض7محالل بع7د س7ن السادس7ة ، ل7ذا            
الى استغالل القدرة الفطریة لدى المتعلم ف7ي ھ7ذه المرحل7ة الكس7ابھ اللغ7ة الفص7حى لك7ون        ) ١٩٩٩الدنان ( دعى 

ه المرحل7ة مس7تعد و متف7رغ ذھنی7ا لتط7ویر لغت7ھ قب7ل ان ینتق7ل ال7ى المدرس7ة و ینش7غل بالحص7ص             المتعلم ف7ي ھ7ذ  
  .الدراسیة المتنوعة 

و قام الدنان شخصیا بتجربة ذلك على طفلیھ في اواخر السبعینات و اوائل الثمانینات من القرن الماضي ، و     
الفص7حى س7ماعا و تح7دثا ، حی7ث ب7دأ یخاط7ب ابن7ھ        قرر ان یعرض طفلیھ في سني عمرھما االولى للغة العربیة 

باللغة العربیة الفصحى عندما كان في سن اربعة اشھر ، و عندما بلغ ابنھ الثالثة م7ن العم7ر ب7ادل وال7ده الح7دیث      
و التي بدأت تتواصل مع والدھا باللغ7ة الفص7حى ف7ي     ١٩٨٠باللغة الفصحى ، و كرر الدنان االمر مع ابنتھ عام 

منذ صغري اس7مع  (و بعد اربعة و عشرین عاما تصف ابنة الدنان تجربتھا مع اللغة قائلة . نصف عمر السنة و 
تعلیقات زمالئي حول صعوبة القراءة و بغضھم للغة العربیة ، في حین انني كنت استمتع بالقراءة و اح7ب اللغ7ة   

  ) .العربیة 
ل ف7ي ت7دریب معلم7ات ری7اض االطف7ال ف7ي       و بعد ان نجح الدنان ف7ي تجربت7ھ الشخص7یة ف7ي ب7الده توج7ھ للعم7          

الدول العربیة من اجل تعمیم تجربتھ و تطویر مش7روعھ و اكس7اب المعلم7ات ط7رق اكس7اب المتعلم7ین الفص7حى        
بالفطرة و الممارسة الى جانب اتقانھم اللھجة العامیة و قد اظھرت متابع7ة االطف7ال عن7د التح7اقھم بالمدرس7ة ب7أن       

  .بكثیر من اقرانھم في جمیع المواد الدراسیة معدل تحصیلھم الدراسي افضل 
  
   : )   ٢٠٠٠Blachmanبالتشمان ( دراسة  -٢

دراسة ھدفت الى مس7ح الدراس7ات و االبح7اث الت7ي تخصص7ت      ) ٢٠٠٠بالتشمان( اجرى الباحث البریطاني     
مرحل7ة الطفول7ة   في العقود االخیرة م7ن الق7رن العش7رین م7ن اج7ل الوق7وف عل7ى اث7ر تنمی7ة مھ7ارة االس7تماع ف7ي             

ال7ى حق7ائق اثبتتھ7ا الدراس7ات عب7ر الس7نوات الماض7یة        ) ٢٠٠٠بالتشمان ( المبكرة على بدء تعلم اللغة و توصل 
منھا وجود ارتباط قوي ب7ین الب7دء ب7تعلم اللغ7ة و مھ7ارة االس7تماع ، اذ ان ھن7اك عالق7ة متبادل7ة ب7ین الق7درة عل7ى             

ان اس7تخدام مف7ردات تتمی7ز بالس7جع یس7ھم ف7ي تس7ھیل عملی7ة تعل7م          االكتساب المبكر للغ7ة و مھ7ارة االس7تماع ، و    
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اللغة ، و اثبتت دراسات التدخل المبكر ان النشطة مھارة االستماع اثرا ایجابیا في تعلم اللغة في مراحل م7ا قب7ل   
ف7ي  ) يقراءة و تھج7 (المدرسة و المرحلة االولى من الصفوف االبتدائیة  اذ اسھمت ھذه االنشطة في تعلم اللغة  

  . مرحلة مبكرة 
  

  ): ٢٠٠٢( دراسة الطحان  -٣
ھدفت ھذه الدراسة الى معرفة العالقة بین نمو مھارة االستماع و اللغة ، و اثر انشطة االس7تماع عل7ى نم7و          

مھارة التحدث من جھة اخرى ، و قد اخضعت الباحثة عینة عشوائیة تجریبیة من اطفال الریاض في مصر ال7ى  
لم7تعلم ، و ق7د عرض7ت المجموع7ة ال7ى اختب7ار       برنامجھا الھادف في تنمیة مھارة االستماع و اثر ذلك على لغ7ة ا 

قبلي لتعرف قدرات المتعلمین اللغویة ، و من ثم عرضتھم الى انشطة البرنامج الذي یھدف الى تطویر مھ7ارات  
االستماع و عالقة ذلك باللغة ، و اظھرت النتائج وجود ارتباط موج7ب ب7ین مھ7ارات االس7تماع و مھ7ارات اللغ7ة       

لذین استطاعوا ان یحققوا اداء افضل في مھارات االستماع تمكن7وا م7ن اح7راز درج7ات     حیث لوحظ ان االطفال ا
و ان ل77دى المتعلم77ین اس77تعداد ایج77ابي الس77تخدام اللغ77ة الفص77حى اذا ق77دمت لھ77م  . افض77ل ف77ي اللغ77ة اثن77اء التح77دث 

قدم7ة و البیئ7ة التعلیمی7ة    تدریبات خاصة ، و ان لدیھم استعداد لتعلم و تنمیة مھارة االستماع اذا كانت االنشطة الم
  )٥-٣، ص٢٠٠٢نیروخ ، .   (محفزة للتعلم 

  
  : اإلفادة مما توصلت الیھ الدراسات السابقة من نتائج

اثبتت الدراسات السابقة ان لمھارة االستماع اثرا ایجابیا في تعلم اللغة و ان استخدام ھذه المھارة لھ اثر مھم      
ات ، لذا یمكن االفادة من ھذه النتائج في  تعلم و تعلیم تالوة الق7ران الك7ریم ،   في تعلم كیفیة النطق الصحیح للكلم

اذ ان الباحث في ھذا المجال یمكن ان یخرج بنتیجة مفادھا ان توظیف مھارة االس7تماع ل7ھ اث7ر ایج7ابي ف7ي تعل7م       
ال7ى  )٢٠٠٠بالتشمان ( التالوة الصحیحة الیات القران الكریم ، ولما كانت اغلب االیات تتمیز بالسجع ، و ذھب

ان المفردات التي تتمیز بالسجع تسھم في تسھیل تعلم اللغة لذا فتعلم تالوة القران الكریم موازیا لتعلم اللغ7ة و ان  
ما ینفع المتعلم في تعلم اللغة یمكن ان یسھم في تعلم لغة القران الكریم نطقا و تھجیا ھذا من جان7ب و م7ن جان7ب    

تعویده على استماع اللغة منذ الطفولة یثبت ھ7ذه اللغ7ة ف7ي عقل7ھ بحس7ب م7ا اف7ادة دراس7ة         اخر فان تعھد المتعلم و 
و بالمقابل فاذا تعود المتعلم استماع لغة القران الكریم منذ الطفولة فان ذلك سوف یسھم في تعلم ) ١٩٩٩الدنان (

برة سابقة لدیھ ف7ي ھ7ذا المج7ال ت7م     تالوة القران الكریم في المستقبل فال یجد المتعلم صعوبة عند تالوتھ لوجود خ
تخزینھا في عقلھ نتیجة الستماعھ المبكر لھا في س7نوات الطفول7ة ، كم7ا ان الم7تعلم یمتل7ك اس7تعدادا ل7تعلم الق7ران         
الكریم اذا تعود و تدرب على االستماع لھ ، و قدمت لھ انشطة و تدریبات محف7زة لل7تعلم كم7ا اف7ادة ب7ذلك دراس7ة       

  .       علم اللغة بشان ت)٢٠٠٢الطحان (
و خالصة القول انھ لما كان7ت مھ7ارة االس7تماع مھم7ة و مفی7دة ف7ي تعل7م اللغ7ة ل7ذا فھ7ي مفی7دة ف7ي تعل7م ت7الوة                   

  .القران الكریم لكونھ ھو منبع اللغة العربیة 
  

  المبحث الثالث
 مھارات االستماع ·
 تنمیة مھارة االستماع  ·
 االستماعاجراءات تدریس التالوة باستعمال مھارة  ·
 اھداف طریقة االستماع ·
  توجیھات عامة للتدریس بطریقة االستماع ·

  
  :مھارات االستماع 

  . ھناك مجموعة من المھارات الرئیسة و الفرعیة التي تسھم في التدریب على فن االستماع
  :ھي * الى القول بانھا قسمت من وجھت نظر التربویین الى اربعة اقسام) ٢٠٠٢زیاد ( و ذھب  

  :ھارة الفھم و دقتھ و تتكون من عناصر ھي م -١
 االستعداد لالستماع بفھم ·
 حصر الذھن و تركیزه فیما یتم سماعھ  ·
 ادراك االفكاراالساسیة و العامة و الجزئیة للموضوع  ·
 استخدام اشارات السیاق الصوتیة و التعلیمات الشفویة لفھم المقصود  ·
  مھارة االستیعاب و تتكون من   -٢

 القدرة على تلخیص المسموع  ·
 التمییز بین الحقیقة و الخیال مما یقال  ·
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 ادراك العالقات بین االفكار المعروضة و تصنیفھا  ·
  مھارات التذكر و تتضمن  -٣

 القدرة على تعرف الجدید في المسموع و ربطھ بالخبرة السابقة  ·
 ادراك العالقة بین المسموع من االفكار و الخبرات السابقة  ·
 ظ باالفكار الصحیحة في الذاكرة بعد اختیارھا االحتفا ·

  :مھارة التذوق و النقد و من عناصرھا  -٤
 التفاعل مع المتحدث و مشاركتھ عاطفیا  ·
 الحكم على المسموع بقبولھ او رفضھ  ·
 تمییز مواطن القوة و الضعف في الحدیث ·
 ادراك اھمیة االفكار المسموعة و مدى صالحیتھا للتطبیق  ·
  )٦،ص٢٠٠٢زیاد،(ؤ بما سینتھي الیھ الحدیث القدرة على التنب ·

  

لخص77ت الباحث77ة ھ77ذه المھ77ارات باختص77ار بع77ض فقراتھ77ا و دمجھ77ا م77ع فق77رات اخ77رى دون تغیی77ر   ·
  لمضمون الفقرات  

  
  :فقد سجلت اربعة انواع لمھارات االستماع ھي )  ٢٠٠٢الطحان ( اما 

التعلم و تنمیة مھارة االستماع و تتاثر بالق7درة  مھارة تنشیط الذاكرة السمعیة التي تلعب دورا حیویا في  -١
عل77ى االنتب77اه و التركی77ز الفع77ال و البع77د ع77ن المش77تتات الخارجی77ة ف77ي البیئ77ة فض77ال ع77ن طبیع77ة الم77ادة     

  .المسموعة 
 مھارة التمییز السمعي بین االلفاظ و االصوات و المعاني  -٢
 مھارة الفھم و التفسیر التعلیل و االستدالل  -٣
  )  ١٢-٥، ص٢٠٠٢نیروخ ،. (لنطق الصحیح للحروف و الكلمات التدرب على ا -٤

مجموعة من المھارات الرئیس7ة و الفرعی7ة لالس7تماع ، و ق7د اجتث7ت الباحث7ة       ) ١٩٩٨مدكور( و ذكر   
  :منھا بعض المھارات التي تتناسب و النص القراني و ھي 

  )االنصات ( االنتباه و التركیز  -١
  محاولة تذكر المسموع  -٢
  قة السببیة بین االفكار تعرف العال -٣
  السرعة و الدقة في االستماع  -٤
 تعرف معنى الكلمة من السیاق -٥
 التمییز السمعي بین االصوات المتشابھة -٦
 تعرف الفكرة العامة للمسموع  -٧
 فھم ایحاءات الصوت  -٨
 تعرف المحذوف في الجمل الناقصة   -٩
 فھم الجملة الطویلة عند االستماع  -١٠
  )٣٢،ص١٩٩٨مدكور،(نھ تقویم المسموع و االستفادة م  -١١

  
  :و ھي  *فقد خرجت بقائمة الھم المھارات الرئیسة و الثانویة ٢٠٠٥اما حلمي 

  تذكر الفكرة العامة للمسموع -١
 اكتشاف االفكار الفرعیة  -٢
 االنتباه و التركیز على العناصر الرئیسة للموضوع المسموع -٣
 تلخیص المسموع -٤
 الحصول على تفاصیل المسموع -٥
 تذكر البدایات و النھایات اللفظیة في الموضوع المسوع  -٦
 تقویم و نقد المسموع  -٧
 توقع النتائج و التنبؤ بھا  -٨
  )١١٣،ص٢٠٠٥حلمي،(

  

                                                 
 عمدت الباحثة الى اختصار و تلخیص الفقرات دون حذف او تغییر للمعنى  *



                    ٢٠١٠) ١( ٢١المجلد                                       مجلة كلیة التربیة للبنات

 

  :و ترى الباحثة ان مھارات االستماع التي یحتاجھا المتعلم عند تالوة القران الكریم ھي             
  وجدانھ للنص القراني المسموع انتباه المتعلم و انصاتھ بعقلھ و حواسھ و  -١
  محاولة فھم النص و تذكره   -٢
  محاولة تذكر بدایات و نھایات االیات المسموعة   -٣
  التفاعل مع النص خشوعا و رغبة و رھبة عند سماعھ  -٤
  فھم معاني االیات من سیاق النص القراني المسموع   -٥
  فكار الجزئیة المرتبطة بھ تعرف الفكرة الرئیسة للنص القراني المسموع و اال -٦
  تذكر الكلمات المحذوفة عند عرض النص القراني بدونھا  -٧
  استنباط احكام التجوید الواردة في النص القراني المعروض  -٨

  
 تنمیة مھارات االستماع  ·

. المھ7ارات لكي یتمكن المتعلم من مھارات االستماع البد لھ من ان یتدرب بصورة  مس7تمرة عل7ى ھ7ذه           
مجموعة من المقترحات التي تسھم في تنمیتھا و قد وضفت الباحث7ة ھ7ذه المقترح7ات و فق7ا      *و قد ذكر التربویون

  : لنصوص القران الكریم  على النحو االتي 
لكي یتمكن المتعلم من االنتباه بحواسھ و عقلھ و قلبھ ال بد ان یدربھ المدرس على ذلك من خالل االس7ئلة   -١

ماھي المشاعر التي اثارھا النص القراني لدیھ ؟ ھل ھ7ي خ7وف م7ن عق7اب او     ( ا علیھ مثل التي یعرضھ
  )رغبة في ثواب او خلق حسن او سئ  

یمكن للم7درس ان ی7وزع ای7ات ال7نص عل7ى الطلب7ة و م7ن ث7م یطل7ب م7نھم ان یرتبوھ7ا بالتسلس7ل ب7ان یب7دأ                -٢
بر مجم7وع الطلب7ة ع7ن تسلس7ل االی7ات ب7ان       الطلبة القراءة كل بحسب تسلسل االیة التي عنده و من ثم یخت

) ٢( و من ثم الطالب ال7ذي لدی7ھ االی7ة رق7م     ) ١(یطلب منھم مثال ان یعینوا الطالب الذي یمتلك االیة رقم 
 و ھكذا 

تكلیف الطلبة بان یضعوا عناوین لالیات الواردة في النص وفقا لمعناھا و ما ورد فیھا من افكار عام7ة و   -٣
 جزئیة 

و نھایات ای7ات ال7نص القران7ي جمیعھ7ا و م7ن ث7م یطل7ب الم7درس م7ن الطلب7ة ان یعی7دوا ك7ل              كتابة بدایات -٤
 بدایة و نھایة الى المكان الذي وردت فیھ من االیات 

تك77رار ال77نص المس77موع الكث77ر م77ن م77رة حت77ى یألف77ھ الطلب77ة و اس77تخدام الوس77ائل التعلیمی77ة المناس77بة لھ77ذا       -٥
ل و معامل اللغات و الجھاز ال7ذي یعم7ل بالبطاق7ات الممغنط7ة     الغرض كجھاز الكمبیوتر و اجھزة  التسجی

. 
لكي یتمكن الطلبة من فھم معاني المفردات من السیاق یقوم الم7درس بمناقش7تھم ف7ي المعن7ى الع7ام لالی7ات        -٦

ال7واردة و كتاب77ة المف77ردات الغریب77ة و الص77عبة عل77ى الس7بورة و محاول77ة تع77رف معناھ77ا م77ن خ77الل ال77نص   
 القراني 

درس ان یس7أل الطلب7ة ع7ن احك7ام التجوی7د الت7ي وردت ف7ي ال7نص و یطل7ب م7نھم اس7تخراجھا و            یمكن للم -٧
 تالوتھا و كتابتھا على السبورة  

  
 :اجراءات تدریس التالوة باستعمال مھارة االستماع  ·

الت77ي تناول77ت البح77ث ف77ي خط77وات ت77دریس االس77تماع و م77ن ث77م وظف77ت ھ77ذه   *عم77دت الباحث77ة ال77ى الدراس77ات     
ت الستنباط خطوات طریقة لتدریس النص القراني عن طریق االستماع و مھاراتھ یمكن ان یطلق علیھ7ا  الخطوا

  :طریقة االستماع و تتضمن الخطوات االتیة 
  

  :خطوات طریقة االستماع
و یكون بتھیئة اذھان الطلبة لالستماع للنص القراني و تعی7ین المھ7ارة الت7ي ی7راد الت7درب علیھ7ا       : التمھید  -١

الفكرة الرئیسة للنص المسموع او االفكار الجزئیة او التركیز عل7ى احك7ام التجوی7د الموج7ودة ف7ي       كتحدید
  .النص ، و البد للمدرس بان یزود الطلبة بالتوجیھات التي تعینھم على حسن االستماع 

في ھذه الخطوة یق7وم الم7درس بع7رض ال7نص القران7ي ع7ن طری7ق جھ7از تس7جیل او بواس7طة           : االستماع  -٢
 .بیوتر او من خالل قیام المدرس بتالوة النص بنفسھ او باالستعانة باحد الطلبة المجیدین للتالوة  الكم

و تكون باسئلة استیضاحیة یختبر فیھ7ا الم7درس ق7درة الطلب7ة عل7ى اتق7ان المھ7ارات الت7ي طل7ب          : المتابعة  -٣
 .منھم التركیز علیھا

                                                 
 )٣٧- ٣٦،ص٢٠٠٥حلمي ،( و ) ٨-٦،ص٢٠٠٢زیاد (انظر   *



                    ٢٠١٠) ١( ٢١المجلد                                       مجلة كلیة التربیة للبنات

 

م7دى تمك7ن الطلب7ة م7ن حف7ظ ال7نص او ق7درتھم         و یكون باسئلة یتوصل من خاللھا الم7درس ال7ى  : التقویم  -٤
 على تالوتھ وفقا الحكام التجوید 

و یمكن للم7درس ان یعی7د الخط7وات الم7ذكوره اع7اله و یطل7ب ف7ي ك7ل م7رة م7ن الطلب7ة ان یرك7زوا عل7ى              
مھارات اخرى لالستماع كتذكر بدایات و نھای7ات االی7ات او قی7امھم بتع7رف مع7اني الكلم7ات م7ن س7یاق ال7نص و          

 . ا من المھارات غیرھ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خط777وتین لت777دریس االس777تماع ھ777ي التمھی777د و الع777رض ، ف777ي ح777ین وض777ع ) ٩-٨، ص٢٠٠٢زی777اد، ( ذك777ر ·
ثالث خطوات ھي االعداد و االس7تماع و المتابع7ة ، و ق7د اس7تنبطت الباحث7ة منھ7ا       ) ٥-٤، ص٢٠٠٢عمار،(

التالوة عن طریق االستماع و مھاراتھ اطلقت علیھا اسم طریق7ة االس7تماع تتض7من    خطوات طریقة لتدریس 
 ) .التمھید ، االستماع ، المتابعة ، التقویم ( الخطوات 

  
  : االھداف العامة لطریقة االستماع

تنمیة قدرة المتعلم على االصغاء و االنصات الیات القران الكریم عند االستماع لیتفاع7ل م7ع ال7نص     -١
  وعھ و تاثره بما یتلى علیھ من االیات بخش

تعوید المتعلم على تركیز انتباھھ لما یتم سماعھ من ایات من اج7ل اس7تنباط معن7ى االی7ات و االفك7ار       -٢
  .الواردة فیھا من خالل سیاق النص  فضال عن محاولة االحتفاظ بھا في الذاكرة 

  جوید تدریب المتعلم على التالوة الصحیحة وفقا الحكام الت -٣
  .  حث المتعلم على تذكر مفردات النص المسموع و تذكر بدایات و نھایات االیات الواردة فیھ  -٤

  
  :توجیھات عامة للتدریس بطریقة االستماع 

ھناك مجموعة من المقترحات و االسس التي البد لمن یستعمل مھ7ارة االس7تماع ف7ي الت7دریس ان یراعیھ7ا،            
مجموعة من المقترحات و االعتبارات لالستفادة منھا اثناء التدرب على مھارات االس7تماع ،   *اذ ذكر التربویون

  : و قد اجتثت الباحثة مجموعة من ھذه المقترحات بما یتناسب و طریقة االستماع و ھي على النحو االتي 
 اعداد و توفیر بیئة تعلیمیة مناسبة بعیدة عن الضوضاء   -١
  صیاغة االھداف السلوكیة لمھارات االستماع المتدرب علیھا صیاغة اجرائیة   -٢
 التخطیط الجید للدرس -٣
 استعمال الوسائل التعلیمیة المناسبة  -٤
اثارة دوافع الطلبة لالستماع و حثھم على المتابع7ة و الص7بر و توطی7د الع7زم و االس7تمرار عل7ى المتابع7ة         -٥

 .التركیز و االنصات 
  .لنشاط وعدم الملل و البعد عن التشتت الذھني و الشرود لكي یكون االستماع مثمرا حث الطلبة على ا -٦
  
  
  
  

  الخالصة 
  :یمكن تلخیص ما ورد في البحث الحالي باالتي 

  :النتائج  -أ
  : من المخرجات التي اسفر عنھا البحث    

التمھی7د  :   (ن اربع خطوات ھ7ي  تتضم) طریقة االستماع ( استنباط طریقة لتدریس التالوة اطلق علیھا اسم  -١ 
  .فضال عن اھداف تدریسھا ) ، االستماع ، المتابعة ،التقویم 

خرج البحث بمجموعة من مھ7ارات االس7تماع الت7ي یحت7اج الیھ7ا الم7تعلم عن7د االس7تماع ل7تالوة الق7ران الك7ریم              -٢
  .فضال عن بعض المقترحات التي تسھم في تنمیتھا 

  .سس التي توجھ المدرس عند قیامھ بتدریس التالوة بطریقة االستماع لخص البحث مجموعة من اال -٣
  
  :االستنتاجات  -ب
ان افضل طریقة لتعلیم و تعلم تالوة القران الكریم ھي عن طریق اس7تعمال مھ7ارة االس7تماع  لك7ون الرس7ول       -١

، و م77ن    ث7م عل77م بھ77ا  علی7ھ الص77الة و الس77الم ق7د تعل77م بھ77ا ال7تالوة م77ن جبری77ل علی7ھ الس77الم ع77ن طری7ق ال77وحي      
  .المسلمین 

                                                 
 )٣١-٣٠، ص٢٠٠٥حلمي،(، ) ٩،٦،٣، ص٢٠٠٢زیاد ،) ( ٨٧، ص٢٠٠١طعیمھ و مناع ،(انظر   *
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ان االستماع الیات القران الكریم في سنین الطفول7ة المبك7رة یس7ھم ف7ي ترس7یخ النط7ق الص7حیح لھ7ا ف7ي عق7ل            -٢
  .المتعلم ویسھل علیھ تعلمھا في المستقبل 

لك7ریم لكون7ھ منب7ع    لما كانت لغة القران الكریم  ھي  العربیة فان افضل وسیلة لتعلمھا ھي باالستماع للق7ران ا  -٣
  .اللغة العربیة الفصحى 

  
  :التوصیات  -ج
البد ان تاخذ مھارة االستماع حیزا في طرائق تدریس القران الكریم لكونھ7ا مھ7ارة مھم7ة ل7م تاخ7ذ حظھ7ا م7ن         -١

  االھتمام 
االنصات لھ  ضرورة االھتمام بتعلیم االطفال القران الكریم في سنین الطفولة المبكرة و تعویدھم االستماع  و -٢
.  

 
  المصادر

،دار االرق7م ب7ن اب7ي االرق7م ،بی7روت،       تفسیر القران العظ7یم .ابن كثیر،الحافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل  -١
  ) ٤،٣،٢(االجزاء ) ت.ب(لبنان 

مھ777ارات االس777تماع ل777دى تالمی777ذ المرحل777ة االعدادی777ة ب777االزھر، تحدی777دھا         .اب777و شعیش777ع ،فتح777ي اب777راھیم     -٢
  ، )اطروحة دكتوراه غیر منشورة(،كلیة التربیة ، جامعة االزھر ،  قتھا ببعض المتغیراتقیاسھا،عال

  ١٩٨٧ .  
مھ77ارات االس77تماع ف77ي اللغ77ة العربی77ة للمرحل77ة االبتدائی77ة و ط77رق و اس77الیب     . الب77در ، عف77راء ب77در اب77راھیم    -٣

  . ١٩٨٩د ، الریاض جامعة الملك سعو)رسالة ماجستیر غیر منشورة ( تدریسھا و التدریب علیھا 
مستوى االستیعاب االستماعي في مادة المطالعة لدى طلبة المرحل7ة المتوس7طة   .حلمي ، احالم عباس ابراھیم  -٤

  . ٢٠٠٥جامعة بغداد ،كلیة التربیة ،) رسالة ماجستیر غیر منشورة (،  على وفق بعض المتغیرات
  )  بحث منشور عبر شبكة االنترنت(  یھامھارات االستماع و كیفیة التدرب عل.زیاد ،مسعد محمد  -٥

     http://www.drmosad/.com/index85.htm :، الموقع  ٢٠٠٢
تیسیر الك7ریم ال7رحمن ف7ي تفس7یر ك7الم المن7ان ، دار اب7ن ح7زم ، بی7روت ،          .السعدي ،عبد الرحمن بن ناصر  -٦

 . ٢٠٠٣، ١لبنان ،ط
،  الدعم المعرفي لتنمیط القدرة على التحس7س ال7ذاتي ف7ي التعل7یم و ال7تعلم المھ7اري      . الشبلي ، نسرین محمود -٧

     ٢٠٠٥، ٦مجلة كلیة التربیة ، الجامعة المستنصریة ع) بحث منشور (
 . ١٩٩٣، الدار المصریة اللبنانیة ، تعلیم اللغة العربیة بین النظریة و التطبیق. شحاتھ ،حسن  -٨
 .ت.،المكتبة الشرقیة ،الدار العربیة ،بغداد ،ب معجزة القران. اوي، محمد متولي الشعر -٩
بح77ث  ٢٠٠٧،مراجعة عل77ي عم77ر بلج77م ،االعج77از العلم77ي ف77ي تق77دم الس77مع عل77ى البص77ر . الص77عدي ،ع77ادل  -١٠

منش777777777777777777777ور عب777777777777777777777ر ش777777777777777777777بكة االنترن777777777777777777777ت موق777777777777777777777ع جامع777777777777777777777ة االیم777777777777777777777ان 
.www.jameataleman.org/agas/scientific6.htm 
 
،دار الفكر العرب7ي،   تدریس العربیة في التعلیم العام نظریات و تجارب.طعیمة،رشدي ،و مناع محمد السید  -١١

 . ٢٠٠١القاھرة ، 
 . ٢٠٠٣، دار المسیرة للنشر و التوزیع ،عمان ، مھارات في اللغة و التفكیر.عبد الھادي ، نبیل  و اخرون  -١٢
 . ٢٠٠٢،بیروت ،لبنان ، ١ط. اتجاھات حدیثة في تدریس اللغة العربیة.عمار،سام  -١٣
 . ١٩٨٠،مكتبة االنجلو المصریة ، القاھرة ، تدریس فنون اللغة العربیة.مدكور ،علي احمد  -١٤
 . ١٩٩٨بي ، القاھرة ،،دار الفكر العر تدریس فنون اللغة العربیة. ـــــــــــــ -١٥
 ١،دار المس7یرة للنش7ر و التوزی7ع ط    طرائق التدریس العام7ة .مرعي ، توفیق احمد ، و محمد محمود الحیلة  -١٦

 . ٢٠٠٢،عمان ،
بح7ث منش7ور عب7ر    (،  تنمیة مھارات االستماع و الوعي الصوتي في اطر الطفولة المبك7رة .نیروخ ، سمیرة  -١٧

 :الموقع ٢٠٠٢) شبكة االنترنت
http://www.horoof.comldirasat/phonemicawareness.html.    
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Abstract 

We Can Summarize This Research According To the Following Points  
A- result  
1- We conclude a new method to teach the recitation we call it (listening 

method) which consist of four steps (introduction , listening ,continuity, 
evaluation ) 

2- This research get many listening skills that educated need it when 
listen to (holy quran) beside to many propositions that help to develop 
it. 

3- This research briefs some principles that help the teacher when use 
listening method. 

B- conclusion  
1- The best way to teach and learn the recitation of holy quran is by 

using listening skill because the prophet (pease be upon him )learn 
the holy quran by it from jebrel (pease be upon him )  and then 
teach the muslims . 

2- Listen to holy quran in (early years in childhood) that help to fix the 
correct utterances in educated” mind and be easy to learn it in the 
future. 

3- Arabic language is the language of holy quran so that the best way 
to learn it by listening to holy quran because its origin of arabic 
language standards. 

C- recommendation 
1- Listening skill should take important place in teaching the holy 

quran because its important skill which is neglect in the past . 
2- Should be attention to learn the children the holy quran and learn 

them to listen to it .  

  


