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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ن بغير اللغة العربيةتدريس مهارة ال ] ي نموذجاستماع للناطقير
 
 ] ، الوعي الصوت

 [خالد األنصاري : الباحث]

بية والتكوين -أستاذ باحث ]         بية، جامعة محمد -تقييم وتحليل أنظمة الي   م 2021-2020 [الخامس، المغربكلية علوم الي 

 

 : للدراسة الملخص

ي تعليم وتعلم اللغة العربية، فمن خاللها يستطيع المتعلم  تعتي  
ز
مهارة االستماع مهارة أساسية ومرحلة مهمة ف

ز الكلمات والجمل لفهم المعتز العام، وتحليل وتفسي  ونقد وتقويم الرسالة،  ز األصوات والحروف، ويربط بي  ز بي  التميي 

ي 
ز
ي والفهم الكىلي لما يسممهارة وينىمي قدراتم ومهاراتم االستماعية، فالنجاح ف

عم االستماع يتوقف عىل الوغي الصوئ 

ها، وذلك من أجل تحقيق الهدف األساسي من االستماع وهو الفهم االستماغي   بغي 
ز متعلم اللغة العربية من الناطقي 

 . ي ي اإلنتاج الشفوي والكتائ 
ز
 وتوظيف ما تعلمم من ف

ي هذ
ز
ي إىل ه الدراسة ونسغ ف

ي تنمية تبيان أهمية الوغي الصوئ 
ز
وأهم ستماع ، وسنعرف مهارة اال مهارة االستماع ف

اح وأنوعها، باإلضافة إىل مراحلها  ي  هذه التدريباتتدريبات عملية عن كيفية تدريسها، وبيان دور  اقي 
ز
 تنمية مهارات ف

 . االستماع

اتيجيات اإلستماع.  : الكلمات  المفتاحية ، اسي  ي
 المهارة، اإلستماع، الوغي الصوئ 

 

Abstract:  

The listening skill is an essential skill and an important stage in teaching and learning the Arabic 

language, through which the learner can distinguish between sounds and letters, and connects words and 

sentences to understand the general meaning, analysis, interpretation, criticism and evaluation of texts; 

and develops his listening capabilities and skills, success in the listening skill depends on the 

phonological awareness and understanding The total of what the Arabic language learner hears from non-

native speakers in order to reach the main goal of listening, which is listening comprehension and making 

use of what he learned in oral and written production. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

In this study, we aim Demonstrate the Importance of Phonological Awareness in developing 

listening skill, and we define listening skill, and the most important stages and types of listening, in 

addition to proposing practical exercises on how to teach listening, and explaining the role of these 

exercises in developing listening skills. 

Keyword: Skill, Listening Skill, Phonological Awareness, Listen Strategies 

 

  مقدمة البحث:  

ي تعلم اللغات، وتنقسم المهارات اللغوية إىل 
ز
 ألهميتها ف

ً
، نظرا حظيت المهارات اللغوية باهتمام منقطع النظي 

كز الحد  ال أرب  ع مهارات؛ االستماع والمحادثة والقراءة والكتابة، وسيز
ً
يث عن مهارة االستماع، فاالستماع يعتي  جزءا

، فقد   ز ي تعلم المتعلمي 
ز
 ف
ً
ي االهتمام بم منذ وقت مبكر جدا

ي تعليم وتعلم اللغات، وينبغز
ز
امج الحديثة ف يتجزأ من الي 

 كان االستماع أهم وسيلة لنقل ونرسر واكتساب الثقافة قبل ظهور الكتابة. 

كز عىل ي تعليم وتعلم اللغة العربية، فمن خاللها باعتبارها مهارة االستماع  وسيز
ز
مهارة أساسية ومرحلة مهمة ف

ز الكلمات والجمل لفهم المعتز العام، وتحليل وتفسي   ز األصوات والحروف، ويربط بي  ز بي  يستطيع المتعلم التميي 

ي 
ز
ي  اع يتوقف عىل الوغي االستممهارة ونقد وتقويم الرسالة، وينىمي قدراتم ومهاراتم االستماعية، فالنجاح ف

الصوئ 

ها، وذلك من أجل تحقيق الهدف األساسي من االستماع   بغي 
ز والفهم الكىلي لما يسمعم متعلم اللغة العربية من الناطقي 

 . ي ي اإلنتاج الشفوي والكتائ 
ز
 وهو الفهم االستماغي وتوظيف ما تعلمم من ف

ي الكلمات والجملستماع ليس عملية سهلة، فهو ال يقترص عىل استقبال الصو اإل ف
 ت المسموع وإدراك معائز

ز المستمع والمتكلم، من أجل الوصول إىل الفهم الصحيح، وإدراك  فحسب، بل يتطلب فوق كل هذا االندماج الكىلي بي 

ز باألفكار وما يريد المتحدث إيصالم إىل المستمع ز ، ووغي المستمع باألصوات، لكي يستطيع فهم الكلمات والتمييي  ي 

ها لمهارة الحروف واأل  ز بغي  ي إتقان متعلم اللغة العربية من الناطقي 
ز
ة ف ي يكتسب أهمية كبي 

صوات، فالوغي الصوئ 

ي 
ز
ه لحروف اللغة العربية، ونطقم لها نطقا جيدا يراغي مخارج الحروف واختالفها ف

ز االستماع، صوتا وحرفا، وتميي 

ي 
ز
ز  النطق والكتابة، فإذا كانت كفاءة متعلم اللغة العربية ضعيفة ف ي التميي 

ز
، سيجد صعوبة ف ي

ز مجموعة  وعيم الصوئ  بي 

من الحروف وأصواتها، مما سينعكس سلبا عىل فهمم للكلمات ثم العبارات ثم النصوص، نظرا ألن اللغة العربية بها 

 ،  بشكل كىلي
ي الواحد، الذي يغي  المعتز

ي تختلف فقط بتغي  الفونيم الصوئ 
 الكثي  من الكلمات الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي هذه ال
ز
ي تنمية مهارة االستماع باعتباره األساس الذي يعطي وسنسغ ف

ز
ي ف
دراسة إىل بيان أهمية الوغي الصوئ 

تيجيات وتدريبات عملية  ي يسمعها. كما سنقدم اسي 
للمتعلم القدرة عىل إدراك ومعالجة أصوات الحروف والكلمات الت 

ي قد يجده
ز تطبيقية تساعد عىل تنمية مهارة االستماع، وتجاوز الصعوبات الت  ها.  ا متعلم العربية من الناطقي   بغي 

 الطار النظري: 

 التداخل المفهومي والتحديد. 1
ن  مهارة االستماع بير

ي مراحل حياتم األوىل باآلخرين، عن 
ز
ي اتصل بها اإلنسان ف

ي حياتنا، فهو الوسيلة الت 
ز
ة ف لالستماع أهمية كبي 

اكيب، ويتلق  األفكار والمفاهيم، وعن طريقم أيضا يكتسب  طريقم يكتسب المفردات، ويتعلم أنماط الجمل والي 

 المهارات اللغوية األخرى؛ المحادثة والقراءة والكتابة. 

عتي  االستماع من المهارات اللغوية األوىل العتبارات متعددة، أهمها أن أداة االستماع هي "األذن" وهي أول وا

ي اليقظة والنوم، خاصة أن اإلنسان يسمع أكير 
ز
ي جميع االتجاهات، ف

ز
وسيلة تعمل عند اإلنسان بعد والدتم، تعمل ف

 ويسمع ما يحب وما ال يحب.  مما يتحدث ويقرأ ويكتب. فهم يسمع بإرادتم ودون إرادتم،

 السمع والسماع واالستماع واإلنصات؛ فالسمع يطلق عىل حاسة السمع وهي األذن بدليل قولم 
ز ز بي  ويمكن أن نمي 

ي سورة البقرة: "
ز
يولوجية فطرية تولد مع اإلنس ختم هللا عىل قلوب  هم وعىل سمعهم. وهوتعاىل ف ز ان "عملية في 

ي أنشطة حسية جسدية تقوم 
ز
بونجمة، ) فيها الروابط السمعية بنقل المعلومات إىل المخ عن طريق األذن."تتجسد ف

2013) . 

والسماع؛ هو وصول أي صوت إىل األذن دون قصد أو انتباه، وال يستوعب فيم السامع ما يقال وإنما تصلم 

ز دون إعارتها انتباها مقصودا. كسماع صوت مقتطفات منم. فهو مجرد استقبال األذن ذبذبات صوتية من مصدر   معي 

ي الشارع أو األسواق، إنم عملية تعتمد عىل فسيولوجية األذن وقدرتها 
ز
الطائرة، أو صوت القطار، أو صوت الضجيج ف

 . (1991مدكور، ) عىل التقاط هذه الذبذبات الصوتية. وهو أمر ال يتعلمم اإلنسان، ألنم ال يحتاج إىل تعلمم

ز االنتباه عىل ما  ؛ أي تركي  ز كي 
واإلنصات؛ هو استقبال الصوت ووصولم إىل األذن بقصد مع شدة االنتباه والي 

 يسمعم اإلنسان من أجل هدف محدد أو غرض يريد تحقيقم. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 من مجرد سماع، إنم عملية يعطي فيها المستمع اهتم
صا اما خاواالستماع هو مهارة أعقد من ذلك، إنم أكير

وانتباها مقصودا لما تتلقاه أذنم من أصوات. فهو وصول الصوت واستقبالم باألذن بقصد وانتباه، وهذا النوع هو 

ز الناس ي االتصال بي 
ي الحياة والتعليم، فهو إحدى عمليت 

ز
 . (2010)طاهر علوي،  المستخدم ف

ز هذه العمليات عندما ن ي الكريم يتضح الفرق بي 
علكم "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لقرأ التوجيم القرآئز

، أي أن علينا أن نستمع للقرآن الكريم استماعا يؤدي بنا إىل اإلنصات الذي هو أعىل درجات االنتباه. والذي ترحمون"

ي معانيم. 
ز
 يقودنا بعد ذلك إىل التدبر فيما نسمع والتأمل ف

ز شديد من أجل فهم المسموع وتمثلم وفهم وب  هذا يكون االستماع قري  من اإلنصات ألنم يحتاج إىل تركي 
ً
 جدا
ً
با

ي يتلقاها المستمع. واالستماع هو مهارة تكتسب بالدربة والمران تروم عملية التفسي  
ز األفكار الت  العالقات الرابطة بي 

ي األنشطة األ والفهم واقتباس معتز ما من المسموع. وعىل هذا األساس فاالستماع عملية ن
 
خرى. فسية، تهيمن عىل باف

ز تحتل المهارات األخرى نسبا مختلفة.  فهو يحتل ي حي 
ز
ة من زمن التواصل، ف  نسبة كبي 

ي أن الطفل يتعلم لغتم األم باالستماع فقط، ويتقنها إتقانا كليا، بعد 
ز
ي تعلم اللغات، ف

ز
وتظهر أهمية االستماع ف

ي بعدها مرحلة القراءة والكتابة، كمرحلة ثانية ليحول مسموعم ومنطوقم اكتسابم للنسق اللغوي الخاص بلغتم، 
وتأئ 

ي إنتاج الجمل 
ز
إىل رموز كتابية يفهمها ويقرؤها، فباالستماع يتعلم النطق الصحيح للحروف والكلمات، ويوظفها ف

ورية. فإذا ول فل أصما، أو فقد د الطتوظيفا صحيحا، ليعي  بها عن متطلباتم ومشاعره. فاالستماع مرحلة أساسية وضز

 القدرة عىل االستماع، فقد معها القدرة عىل التحدث، وتتوقف معها القدرة عىل القراءة والكتابة. 

ي  . الوغي 2
ي تدريس مهارة االستماع الصوئ 
ز
 ف

ت  ها، تخطيط إنتاج تقييم،، اعتي  ز بغي  ، دليل تدريس اللغة العربية للناطقي  ي ز واإلدراك  (2018)النهيت  أن التميي 

ي تعليم اللغات الثانية أو 
ز
ي تعليم اللغات عموما، وف

ز
ي من القضايا األساسية ذات المرجعية النظرية الهامة ف

الصوئ 

ي يوظفها المتعلم، 
اتجيات الذهنية الت  األجنبية خصوصا، إذ أن إدراك األصوات ونطقها يرتبط بالكشف عن االسي 

ي ترافق إدراك أصوات اللغة األجنبية بصفة عامة، وبالنسبة لتعليم اللغة العربية وكذا التمثالت السيكول
وجية الت 

ي نطق عدد من أصوات وعبارات اللغة 
ز
ها يمكن هذا الربط من معالجة عدد من المشاكل، كالصعوبات ف ز بغي  للناطقي 

 العربية وفق قواعدها النطقية والمقطعية واإليقاعية. 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2020 – نيسان  – 15                                                                     (  77 -  101 ) ص:  رابعلالبحث ا –و  العدد األ – خامسالمجلد ال

 

81 
ن بغير اللغة العربيةتدريس مهارة ال                                                       األنصاري ي نموذجا، الوعي ستماع للناطقير

 الصوت 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                     International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

؛  بالوغي ويقصد  ي
ي مقابل الصوئ 

ز
ي اللغة العربية ف

ز
ز كل األصوات وأنماط التنغيم، وتعّرف نوع كل صوت ف تميي 

ي اللغة األوىل
ز
ز (1995)الناقة،  األصوات ف ها، أن يقوم بالربط بي  ز بغي  ، لذلك وجب عىل مدرس اللغة العربية للناطقي 

ي ا
ز
ي اللغة العربية ومقابلها ف

ز
ز من أصوات أصوات الحروف ف ز مجموعتي  ز بي  . ويمكن أن نمي  ي للغة األم للمتعلم األجنت 

ي لغتم األم، فهو ال 
ز
ي بالنسبة للمتعلم، نظرا لوجودها ف

ز الصوئ  الحروف؛ المجموعة األوىل تكون سهلة النطق والتميي 

ي اللغة العربية بعض األص
ز
ها عندما يستمع لها، فنجد مثال ف ز ي تميي 

ز
ي نطقها وف

ز
ي تتشابم مع و يجد أي صعوبة ف

ات الت 

ية مثل )م ز ي نطق  -ي -و -ب -ك -ف -أصوات اللغة اإلنجلي 
ز
ج...(. والمجموعة الثانية لكن يجد فيها المتعلم صعوبة ف

ي لغتم األم، ولذلك يبحث عن أقرب صوت لها أو يشابهم ثم يحاول نطقم، فإذا وجد 
ز
ي ال توجد ف

بعض الحروف الت 

ي 
ز
ي نطقها سيجد أيضا صعوبة ف

ز
ها، وهذا قد  صعوبة ف ز ها، لكن مع التدريب واالستماع الجيد، سيستطيع تميي  ز تميي 

ي 
ز كلمت  ز المتعلم بي  يشكل مشكال ال يقترص عىل الحروف وأصواتها فقط، وإنما يرتبط بالمعتز والكتابة، فقد ال يمي 

حرف الكاف  أن قلب( وقد ينطقهما بنفس النطق، وإذ طلب منم كتابتهما قد يكتب كلمة )كلب( عىل اعتبار -)كلب

ه.  ز ي نطقم وتميي 
ز
ي لغتم األم بخالف حرف القاف الذي يجد صعوبة ف

ز
 متوفر ف

ي لغتم، فبدائل نفس 
ز
ز الفونيمات ف ي التعارضات بي 

ز
ي ال تساهم ف

فالمتعلم يفقد أو ينس عددا من السمات الت 

ز هذه البدائل. وهذا ما أطالوحدة الصوتية تدرك عىل أنها وحدة صوتية واحدة رغم الفروق اإلصغائية  لق واإلدراكية بي 

ز كونها تمثال ذهنيا  ز كونها موضوعا فزيائيا، وبي  ي طبيعة الصوتة بي 
ز
عليم فرضية الغربلة الصواتية. فمسألة االختالف ف

ي تعلم أصوات اللغة األجنبية
ز
،  مسموعا يلعب دورا هاما ف ي  . (2017)النهيت 

ي نطق بعض وهذا ما 
ز
ة ف ي اشتغالنا مع الطلبة األجانب من الدول األوربية، الذين وجدوا صعوبة كبي 

ز
الحظناه ف

ها ونطقها   -أ -ط -ظ -ه -ق -خ -ح -األصوات البعيدة كليا عن لغتهم األوىل، مثل )ع ز ي تميي 
ز
ء...(، كما وجدوا صعوبة ف

ز ال ز بي  ي التميي 
ز
ي بداية تعلمهم ف

ز
ي تكوكتابتها، ويجدون صعوبة ف

ي تكتب وتنطق والحروف الت 
تب وال تنطق، حروف الت 

، وعند تحويلم للرموز المسموعة إىل مكتوبة قد ال يكتب هذا -فكلمة )أكلوا ي األخي 
ز
كتبوا...( قد ينطق المتعلم األلف ف

ي تنطق وال تكتب مثل )هذا
 لك...(. ذا -هاذه -ذلك...(، قد يكتبها )هاذا -هذه -األلف، وأيضا الحروف واألصوات الت 

ي تعلمهم للغة العربية، إىل تعلمها باستخدام الحروف الالتينية، فيقرؤونها ويكتبونها 
ز
ز ف وقد يلجأ بعض المتعلمي 

بهذه الحروف، ويكون غرضهم من تعلم اللغة العربية هو التواصل بها، وال يستطيعون القراءة والكتابة بحروف عربية، 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تدريسنا لل
ز
ة غة العربية بأحد مراكز تعليمها، لكننا نحبذ تعليم وتعلم وقراءة وكتابة اللغوهذا ما الحظناه وطبقناه ف

 العربية بحروفها وأصواتها العربية لمتعلميها. لكي تتسع دائرة تعلمم وإدراكم. 

ز أصواتها،  ويمكن تجاوز هذه الصعوبات بالتدريب المستمر واالستماع الجيد للغة العربية، والقدرة عىل تميي 

ي اللغة نفسها، وسنقدم مجموعة من التدريبات األساسية لتجاوز هذه وتعرف ال
ز
ز األصوات ف فروق الفردية بي 

ي كلمات أو 
ز
ز األصوات منفصلة ومركبة ف ز بي  الصعوبات ولتعلم وإتقان مهارة االستماع، حت  يستطيع المتعلم التميي 

وات، وقادرا عىل تسميع وتجويد نطق جمل. وهذا يستدغي من المدرس أن يكون عىل وغي تام بهذه الحروف واألص

ز االستماع الجيد للغة العربية، فمتعلم اللغة يحتاج إىل "دخل"   ي من مشاكل نطقية، قد تحول بي 
الحروف، وأال يعائز

 كبي  من أصوات وحروف وألفاظ اللغة العربية، لكي يكون لم "خرج" وينتج بشكل جيد. 

حت  ي كما اقي  ها، تخطيط إنتاج تقييم،، )النهيت  ز بغي  إلتقان تعلم  (2018، دليل تدريس اللغة العربية للناطقي 

ة  ز النطق المعياري، واالهتمام بمخارج الحروف، العودة إىل النماذج الصواتية الحديثة، أو ما يسىم بالسمات الممي 

distinctive featuresة مع غرض ، من أجل تعليم النطق الصحيح للغة، وذلك بتكيي ز ف مفهوم السمة الممي 

ي مصفوفات ورموز، عبارة عن حركات نطقية 
ز
اإليضاح والتيسي  وتفعيل التعلم، فتصبح هذه السمات المصاغة علميا ف

، ويحثهم عىل تقليدها وتكرارها عند تعليم النطق.  ز  واقعية يقوم بها المدرس أمام المتعلمي 

؛ ي ي أو الفونولوج 
، وقد عرفم  لصوت والمقطع والكلمة،الوغي با يشمل الوغي الصوئ  ي

امتالك  (2015)رحاب زنائ 

ز األصوات المشابهة  ز بينها وبي  ز بينها بحركاتها المختلفة، والتميي   القدرة عىل التعرف عىل األصوات المسموعة، والتميي 

ها لتكون المقاطع والكلمات، ار دإو لها،  ي تركبت بها مع غي 
واالختالف  شابمك السمغي للتراوبالتاىلي اإلدك الكيفية الت 

تب عىل ذلك من ي بداياتها أو نهاياتها مع تقارب الوزن، وما يي 
ز
يا ف
ً
ز الكلمات المتشابهة صوت ، اخت بي  ي

ي المعائز
ز
الف ف

ي كلمة أ
ز
ي جملة. وتتجىلسواء أكان ذلك عىل مستوى الصوت وحده أم ف

ز
،  م ف ي السمغي

ي أهمية الوغي الصوئ 
ز
ز ف   تركي 

ز األصوات المسموعة سواء  ز بي  كانت عىل مستوى الحرف أم الصوت أم المقطع، مما يؤثر عىل   تدريباتم عىل التميي 

ي تعلم
ز
ي القراءة وف

ز
 . اللغة بشكل عام مستويات الطالب ف

ي إتقان
ز
ة ف ي يكتسب أهمية كبي 

ها لمهارة ونالحظ أن الوغي الصوئ  ز بغي   متعلم اللغة العربية من الناطقي 

ي 
ز
ه لحروف اللغة العربية، ونطقم لها نطقا جيدا يراغي مخارج الحروف واختالفها ف

ز االستماع، صوتا وحرفا، وتميي 

ز مجموعة ز بي  ي التميي 
ز
، سيجد صعوبة ف ي

ي وعيم الصوئ 
ز
 النطق والكتابة، فإذا كانت كفاءة متعلم اللغة العربية ضعيفة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
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 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
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ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
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َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 
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ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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من الحروف وأصواتها، مما سينعكس سلبا عىل فهمم للكلمات ثم العبارات ثم النصوص، نظرا ألن اللغة العربية بها 

، فاالهتمام   بشكل كىلي
ي الواحد، الذي يغي  المعتز

، فقط بتغي  الفونيم الصوئ  ي المعتز
ز
ي تختلف غ

الكثي  من الكلمات الت 

ي مهارة االستماع يعطي القدر 
ز
ي ف
ي يسمعها. بالوغي الصوئ 

 ة للمتعلم عىل إدراك ومعالجة أصوات الحروف والكلمات الت 

 مراحل مهارة االستماع. 3

ي الكلمات والجمل 
االستماع ليس عملية سهلة، فهو ال يقترص عىل استقبال الصوت المسموع وإدراك معائز

ز المستمع والمتكلم، من أجل الوصول إىل الفهم الصحيح، وإدراك  فحسب، بل يتطلب فوق كل هذا االندماج الكىلي بي 

ونية، أو برمجية تعلياألفكار وما يريد المتحدث إيصالم إىل المستمع. وقد يكون هذا المت  مية. حدث شخصا أو آلة إلكي 

ه، ولذلك  عملية االستماع عملية معقدة تعتمد عىل اإلنصات المركز إىل الرمز المنطوق، ثم محاولة فهمم وتفسي 

 فإن هذه العملية تتكون من خمسة عناض. 

ي 1.3
 
 . الوعي الصوت

ي إتقانم لمهارة االستماع، 
ز
ي هو المرحلة األوىل وأهم مرحلة يمر منها متعلم اللغة العربية ف

يعتي  الوغي الصوئ 

، ال يمنع تعلم اللغة، لكنم يمنع دقة ونظرا ألهمية هذه المرحلة خصصنا لها محورا خاصا بها،  فاالستماع دون وغي

ي الواقع مع متعلىمي العربي
ز
ي المستويات المتوسطة ما  ة اللغة، وهذا ما نعانيم ف

ز
ز بها، حيث نجدهم ف  من غي  الناطقي 

ي كتابة بعض األصوات، 
ز
ز رغم أنم سمعها بالصاد، ويكتب ال( صيف)فيكتب كلمة  زالت لديهم مشاكل ف كلمة بالسي 

ي كتابة التنوين أو الكلمات المشتملة عىل  الممدودة دون مد أو العكس، و قد يخط  
ز
نا ف
ً
رغم أنم  ،الشمسية ل()اأحيا

أنك إن ناقشتم ونبهتم سيصحح الخطأ، لكنم يخط  فيم ويكرر الخطأ، والسبب  يعرف قاعدة كل هذه األشياء، ورغم

ي السمغي أو تدرب عليها تدرًيبا غي  كا ف، ولعل هذا السبب هو الذي يجعل  أنم لم يتدرب عىل مهارات 
الوغي الصوئ 

، )ر  المتعلم الناطق ي
 . (2015حاب زنائ 

 اإلجماىلي . 2.3
 فهم المعتز

 ، ي كلمات وجمل ذات معتز
ز
ها متعلم اللغة العربية ف ز ال معتز لألصوات والحروف منفصلة، إذا لم يتعلمها ويمي 

ز الصوت  ي مرحلة أخرى وهي الربط بي 
ه لها، تأئ  ز ي أن يتعلم هذه األصوات معزولة، فبعد إدراكم ونطقم وتميي 

فال يكقز
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ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
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ثاٌر ُمخزِ
ُ
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ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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ز  ، وهذا يتطلب من المستمع فهم األفكار الرئيسية لموضوع الكالم المنطوق، ثم إدراك العالقات بي  والرمز والمعتز

ز الفكرة الرئيسية.   هذه األفكار، أو محاولة الربط بينها وبي 

 والتفاعل معهالمسموع فهم . 3.3

ز مستوى ثقافة كل من المستمع  لم والمتكلم، وقد يكون هذا المتكوذلك بمراعاة مدى االتفاق واالختالف بي 

آلة تسجيل صوتية أو وثيقة استماعية. ومراعاة مدى جودة حاسة السمع لدى المستمع، وآداب االستماع، ومدى 

عليان، ) وغي المستمع، وجذب انتباهم بالكالم المشوق، والمرتب األفكار، الخاىلي من العيوب النطقية والكالمية

وبعد هذه المرحلة يكون المستمع قادرا عىل الفهم العام والكىلي لما يسمعم، وبالتاىلي يتفاعل معم، بتوظيف   . (9219

 ما تعلمم من أصوات وكلمات وجمل. 

 ونقده المسموعتقويم . 4.3

ي تحدد عناض االستماع، يصل المستمع إىل القدرة عىل تقويم أي 
سالة يتلقاها ر بعد كل هذه المراحل األولية الت 

ومحاولة نقدها، وهذا يتطلب مستمعا متمكنا من اللغة العربية حرفا وصوتا ونطقا، ومتمكنا من كل العناض األوىل 

ة شخصية عن موضوع  ، لكي يستطيع أن يفرس ويحلل ويناقش ويجادل الكالم المسموع، كما يحتاج إىل خي  بشكل كىلي

 وأسبابم وطريقة عالجم. الرسالة، من أجل كشف مواطن القوة والضعف 

ز والقدرة عىل تحليل المسموع وإدراك أهدافم ومراميم،  كي 
وعملية النقد والتقويم تتطلب درجة عالية من الي 

اتم الخاصة،  ي ضوء خي 
ز
اتم ومعارفم السابقة، ثم نقد ما سمعم ف وتتطلب أيضا قدرة المستمع عىل ربط ما يسمعم بخي 

ي ضوء الواقع، أو اآلراء واأل
ز
 . (1992)عليان،  فكار المختلفةأو ف

 المسموعمناقشة وتطبيق مضمون . 5.3

ات الشخصية. وتعلم اللغة  ز المستمع والمتكلم، وربط المضمون المقبول بالخي  ات بي  وذلك بتكامل الخي 

ي المواقف 
ز
ي استخدامها شفويا واالستجابة لها ف

ي يعتز
 . (1995ناقة، )ال اليومية العاديةوفهمها بشكل فعال وحقيق 

ي مستوى متقدم من تعلمم، يتيح لم المناقشة والدفاع عن رأيم، 
ز
يصل متعلم اللغة العربية إىل هذه المرحلة ف

ز المتشابم من  ي بأصوات اللغة العربية وحروفها وأصبحت لم القدرة عىل تميي 
ألصوات ابعد أن تمكن من الوغي الصوئ 

 والحروف، وفهم الرسالة فهما كليا، وتفاعل معها. 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
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وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف
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من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
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ز
وعىل حسب ما ورد ف
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ز
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فية ماهي 
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فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز المنطوق   عملية االستماع عملية معقدة، تتطلب إعمال الفكر والذهن، والربط بي 
شكيل والرموز لتوتبق 

، حت  يصل المستمع الجيد إىل تفسي  وتحليل ومناقشة وتقييم ما استمع إليم. ويمكن  ، وفهمم بشكل كىلي
المعتز

 :  التمثيل لعناض عملية االستماع بما يىلي

 

 

 

 

 

 عملة االستماع مراحل 1رسم توضيحي 

ي مهارة االستماع حسب المستويات اللغ
ز
ي المونشي  هنا إىل أن تطور الكفاءة ف ك وية لإلطار المرجغي األورئ  شي 

، هارة االستماع، ترتبط بمراحل م(ACTFL ،2012)، وإرشادات المجلس األمريكي (CEFR ،2018)لتعلم اللغات 

ي يرتبط بالمستوى المبتدئ ) فالوغي 
ز بينها، كل األصوات   (، فيتعرف المتعلم عىلAالصوئ  يتعرف و ويستطيع التميي 

ي اللغة األوىلو أنماط التنغيم، عىل 
ز
ي مقابل األصوات ف

ز
ي اللغة العربية ف

ز
توى اللغوي ، فيكون هذا المسنوع كل صوت ف

ز الحروف  ز بي  ي التعرف والتميي 
ز
هو بداية التعرف عىل اللغة العربية صوتا وحرفا، وب  ها ينىمي المتعلم مهاراتم ف

 وات. واألص

ي المستوى المتوسط 
ز
 اإلجماىلي ف

ز الصوت ، وهي مرجلة (B)وينتقل المتعلم إىل مرحلة فهم المعتز الربط بي 

 ، ز هذه األفكار، و فهم األفكار الرئيسية لموضوع الكالم المنطوق، و والرمز والمعتز ي المرحلة ليصإدراك العالقات بي 
ز
ل ف

(، ويكون فيها المستمع B2ن ترتبط بالمستوى المتقدم أو مستوى )الثالثة إىل فهم الرسالة والتفاعل معها، ويمكن أ

ي المستوى المتفوق أو مستوى ، تفاعل معموال الفهم العام والكىلي لما يسمعم قادرا عىل
ز
، حسب تدرج (C1)وف

ي 
ز
ا وهذا يتطلب مستمع، يصل المستمع إىل مرحلة تقويم الرسالة ونقدها،  ACTFLو  CFERمستويات الكفاءة اللغوية ف

 ، ي المستوى المتمكنا من اللغة العربية حرفا وصوتا ونطقا، ومتمكنا من كل العناض األوىل بشكل كىلي
ز
ز أو وف متمي 

ة، (C2)مستوى  ، يصل المستمع إىل مرحلة مناقشة وتطبيق مضمون الرسالة أو ما استمع إليم، وهي المرحلة األخي 

ي 
 الوغي الصوئ 

 مناقشة وتطبيق مضمون المسموع

 تقويم المسموع ونقدها

 فهم المسموع والتفاعل معها

 اإلجماىلي 
 فهم المعتز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز المتشابوتكون  ي شت  المجاالت األكا م من األصوات والحروف، وفهملم القدرة عىل تميي 
ز
ديمية المواضيع المختلفة ف

 تفاعل معها. الفهما كليا، و واألدبية والفنية والتكنولوجية 

 وطرق تنميتها  االستماع مهارة. تدريس 4

 مهارة االستماع وأنواعها. 1.4

ي أساسم عىل تعد مهارة االستماع مهارة أساسية لتعلم أي لغة ثانية أو أجنبية،
ز
ا من اللغة يقوم ف  ألن جزءا كبي 

، قبل دخولم للمدرسة،  ي بداية اكتسابم للغة األوىل، يكتسبها عن طريق السماع الغي  الواغي
ز
االستماع، والطفل ف

ز األطفال والكبار، إال أن مهارة  ، وتعلم وتعليم منظم، رغم اختالف تعليم اللغة بي  ليتحول من سماع إىل استماع واغي

ورية إلتقان اللغة العربية، والتعرف عىل أصواتها وحروفها ونطقها نطقا صحيحا يقارب أو اال  ستماع تبق  مهارة ضز

ي سياقات تواصلية 
ز
ز الكلمات، وتوظيفها ف ز الحروف والربط بي  ز بي  ز بها، ويستطيع معها المتعلم التميي  يوازي المتحدثي 

ي تساعد عىل إتقان هذه المهارة. مختلفة. وتتضمن مهارة االستماع مجموعة من المهار 
 ات الجزئية، الت 

 دقيقا لما يقال، 
ً
؛ إدراك هدف المتحدث، وهذا يتطلب فهما ي

ز
وقد لخص "برات وجرين" مهارات االستماع ف

ي الكلمات غي  المعروفة من السياق والمحتوى 
، واستنتاج معائز ي

ي الكلمات وتذكر تلك المعائز
باإلضافة إىل إدراك معائز

السماع، ثم فهم األفكار، وإدراك العالقات فيما بينها وتنظيمها وتبويبها، اختيار المعلومات المهمة. واستنتاج ما عند 

يود المتحدث قولم وهدفم، وتحليل كالم المتحدث والحكم عليم، تلخيص األفكار المطروحة، باإلضافة إىل تخصيص 

 . (1980محمود أحمد،  )السيد  وقت محدد لالستماع

ي بداية تعلمم يتعرف عىل هدف 
ز
ي اتجاه الصعب، فالمتعلم ف

ز
نالحظ أن هذه المهارات تبدأ من األسهل ف

ي الكلمات واألفكار والربط بينها، للوصول إىل 
المتحدث، ويحاول فهم ما يود قولم، بإدراك األصوات والحروف، ومعائز

؛ مهارات استقبال ومهارات الفهم العام، والقدرة عىل إعطاء  ز االستجابة، ويمكن أن نقسم مهارات االستماع إىل قسمي 

ز الكلمات واألفكار،  ز األصوات والحروف، والربط بي  ، وإدراك العالقات بي  ي
ز الصوئ  استجابة، األوىل يدخل فيها التميي 

ز والفهم والربط والتحليل والتف ، التميي   العام، وهذه المهارات هي
، أما مهارات االستجابة فلفهم المعتز يدخل فيها سي 

اتم الشخصية  ي ضوء مكتسباتم وخي 
ز
ي ضوء ما تعلمم المتعلم وف

ز
التفاعل مع ما تم االستماع إلية، ومناقشتم ونقده ف

 : ي
ي الشكل اآلئ 

ز
،  التفاعل والتقويم والنقد والمناقشة والتطبيق. ويمكن أن نوضح ذلك ف  السابقة، وهذه المهارات هي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 هارات االستماعم 2 يحي رسم توض

 ويمكن تقسيم مهارات االستماع إىل ثالثة أنواع بحسب غرض المستمع: 

ي  . أ 
ز
االستماع بقصد الحصول عىل المعلومات: ويكون من أجل اكتساب المعرفة أو تحصيل المعلومات، ويكون ف

ي الحياة اليومية. 
ز
 الدروس التعليمية وف

ز االستماع بقصد االستمتاع: يكون بغي  إعمال  . ب للفكر أو الذهن، ويحتاج إىل الهدوء، وي  هدف إىل رضا المتعلمي 

 . ي القصائد الشعرية والموسيق 
ز
 وإعجابهم وتقديرهم، ويكون ف

ات  . ت ي ضوء خي 
ز
االستماع بقصد النقد والتحليل: يتطلب اإلصغاء الجيد للمتحدث، ثم تحليل ونقد آرائم ف

 . (2013)صومان،  المستمع ووفق معايي  موضوعية

، األول؛ فهم المسموع المكثف، الذي يهدف إىل تنمية  ز كما يمكن تقسيم مهارة االستماع تعليميا إىل نوعي 

ي الفصل 
ز
ة، وف اف المدرس مبارسر ة، ويكون تحت إرسر القدرة عىل استيعاب محتوى النص المسموع بصورة مبارسر

ة، كما أن هناك تحكم  ، وتكون نصوصم قصي  دقيق لكل ما تحتويم هذه النصوص من مفردات وتراكيب، الدراسي

ي فهو فهم المسموع الموسع، 
ز األصوات وانتهاء بفهم النصوص الطويلة نسبيا. أما الثائز وتكون متدرجة بدءا من تميي 

ي حدود المستوى، أو إعادة االستماع إىل نصوص سبق للمتعلم التعرف 
ز
وي  هدف إىل االستماع إىل نصوص جديدة ف

، تكون فيم مفردات وتراكيب جديدة، لم يستوعبها المتعلم بعد، كما أنم يسمع المسموع خارج الفصل بتوجيم عليها 

ي المتعلم بالفهم العام 
، وتكون نصوصم طويلة غالبا، لذا يكتقز من المدرس، ويناقش أهم أفكاره داخل الفصل الدراسي

 . (2009)الفوزان،  فقط

مهارات االستماع

مهارات االستجابة

قالتطبي املناقشة النقد التقومي التفاعل

مهارات االستقبال

التفسري لالتحلي الربط الفهم التمييز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 . تنمية مهارة االستماع.42

االستماع عملية نفسية تكتسب بالدربة والمران، وتهدف إىل التفسي  والفهم واقتباس المعتز من المسموع. 

، فالشخص يستطيع 
ً
ي االتصال شيوعا واستخداما

ز
وتظهر أهمية تعلم مهارة االستماع باعتبارها من أكير عناض اللغة ف

ي التعليم والتعلم، وهو أن يستمع ثالثة أضعاف ما يقرأ، وي
ز
ي الحياة اليومية والعملية وف

ز
 ف
ً
شكل االستماع جزءا حيويا

 يحتاج إىل عمليات للتدريب عليم وإتقان مهاراتم وتنميتها. 

وتتعدد طرائق تنمية مهارات االستماع، ومع عرص التكنولوجيا والمعرفة، تطورت الوسائل السمعية، وأصبح 

هاتف أو حاسوب أو برمجية تعليمية معدة لهذا الغرض، ويتحكم المتعلم فيما االستماع ين طرف آلة صوتية أو 

ي التعلم، ويمكنم رفع الصوت وخفضم 
ز
ي وحسب قدراتم الشخصية وإيقاعم ف

ز
يستمع لم، بمستواه التعليىمي والمعرف

ه و  ز أصواتم. توإعادة االستماع مرات عدة، حت  يتقن ويدرك ويتعرف عىل المسموع ويحاول فهمم وتحليلم وتفسي   ميي 

شاد بها لتنمية مهارات االستماع:   هناك عدد من الخطوات يمكن االسي 

  .ي االستماع الجيد
ز
ي الحياة، وإدراك المهارات والعادات المطلوبة ف

ز
 إدراك أهمية االستماع ف

  وبالتدريب المستمر عليها ،
ً
 . التدرج؛ إدراك أن تعلم مهارات االستماع ال يتم دفعة واحدة، بل تدريجيا

  ي
 . (1992)عليان،  محاولة معرفة األخطاء والتخلص منها تدريجيا عن طريق التقويم والنقد الذائ 

ي العملية 
ز
ومما ال شك فيم أن إتقان مهارات االستماع مدخل إلتقان المهارات اللغوية األخرى، ونظرا ألهميتم ف

ة  ز أساسية تقوم عليها مجموعة من المهارات الفرعية المكونة لم، بدءا بالفهم التعليمية التعلمية فقد اعتي  ركي 

ي دفعة واحدة بل يكون 
واالستيعاب إىل التفسي  والتحليل، ثم االستنتاج والتقويم والتطبيق، كما أن هذا اإلتقان ال يأئ 

، ويحتاج إىل أنشطة للتدريب عىل االستماع، كما أنم المدخل األساسي الست
ً
ي تتدريجيا

ز
راكيب خدام اللغة بطالقة ف

 لغوية سليمة. 

 . خطوات تدريس مهارة االستماع.43

تقوم مهارة االستماع عىل فهم المسموع واالستجابة لم بطريقة مناسبة، فهذه المهارة توفر األسس األساسية 

والمهمة لتعلم اللغة العربية، خاصة أن عملية اكتساب اللغة والتواصل بها، يقوم عىل االستماع باعتباره جزء حيوي 

ي اكتساب اللغة. وبالتاىلي إذا لم يستمع المتعلم بدقة،
ز
شكل ويفهم بشكل صحيح، فلن يكون قادرا عىل االستجابة ب ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الكالم. باإلضافة إىل ذلك فنحن نحتاج 
ز
مناسب، وتعد مهارة االستماع هي الخطوة األوىل لتحقيق الطالقة والدقة ف

ي ال يكون فيها الكالم مطلوبا، كاالستماع إىل مناقشة أ
ي مجموعة من الوضعيات التواصلية الت 

ز
حوار، أو  و هذه المهارة ف

 . (Najat Al-Mutawa ،1995) الراديو، أو االستماع إىل المقروء

 هناك مجموعة من الخطوات األساسية لتدريس مهارات االستماع: 

ز لدرس االستماع: من خالل إبراز المدرس ألهمية االستماع وتوضيح طبيعة المادة العلمية الملقا . 1  ةتهيئة المتعلمي 

 عليهم، كما أنم يحدد األهداف المتوخاة من مهارة االستماع. 

 تقديم المادة العلمية أو درس االستماع بتوافق مع األهداف المستهدفة من المهارة.  . 2

ز من األمور ما يساعدهم عىل فهم المادة المسموعة وتطوير المهارة لديهم؛ من خالل  . 3 أن يوفر المدرس للمتعلمي 

وح والتوضيحات الم قدمة. فإذا كان فيها كلمات صعبة أو اصطالحات ذات دالالت معينة يوضحها، المهم الرسر

ي تمكنهم بعد ذلك من تناولم. 
ز مشكالت النص بالطريقة الت   أن يذلل المدرس أمام المتعلمي 

ز للمادة أو موضوع الدرس؛ عن طريق طرح أسئلة محددة ترتبط بالهدف المنشود.  . 4  مناقشة المتعلمي 

ز بتلخيص ما قيل، وتقديم تقرير شفوي لزمالئهم، من أجل معرفة مدى تمكنهم من مهارة تكليف بعض المت . 5 علمي 

 . (1989)طعيمة،  االستماع والوقوف عىل مواطن القوة والضعف فيها 

ز عن طريق إلقاء أسئلة أكير عمقا، وأقرب إىل الهدف المنشود مما يم . 6 توى كن من قياس مستقويم أداء المتعلمي 

ي مهارة االستماع
ز
ز بلغات أخرى،  تقدمهم ف ي تعليم اللغة العربية للناطقي 

ز
 . (1986)طعيمة، المرجع ف

ي تنمية وتطوير 
ز
ي طياتها أهمية درس االستماع ف

ز
ونالحظ عىل هذه الخطوات أنها خطوات عملية تستحرصز ف

ي فيم نوع من التدريب المستمر عىل إتقان المهارة، فهذه مهارات االستماع، ف ي تعمل عىل  تنميتها بشكل تدريخ 

الخطوات ركزت عىل الهدف المنشود من درس االستماع وهو العمل عىل تطوير وتنمية المهارة المحددة من خالل 

ي تخطوات منهجية متكاملة، من أجل فهم األفكار وإدراك العالقات القائمة بينها. ويحطز المدرس 
ز
نمية بدور مهم ف

؛ يوضح لهم ما استشكل فهمم وصعب عليهم، يناقش  ز  للمتعلمي 
ً
 ومرشدا

ً
مهارات االستماع وتدريسها إذ يعتي  موجها

ز  ي آخر هذه الخطوات يقوم المدرس بتقييم المتعلمي 
ز
معهم ويدعوهم إىل مناقشة األفكار فيما بينهم واستعراضها، وف

 لضعف، ومدى تمكنهم من المهارة المنشودة. وتقويمهم للكشف عن مواطن القوة وا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اتيجيات. 5  االستماع ةتنمية مهار  اسي 

ي الحياة العملية وحاجاتم 
ز
يحتاج المتعلم إىل نصوص متنوعة ومستمدة من مواقف االستماع ومواده ووظائفم ف

ي النصوص وتكييفها أو تطعيمها بمواقف ومواد أخرى لالستماع يمكن 
ز
وهدفم من تعلم اللغة، وهو ما يمكن توظيفم ف

ي تعلمأن تحقق األهداف بكيفية أحسن. خاصة إذا الحظنا الحاجة إىل ح
ز
ي التواصل والتفاهم وف

ز
 سن االستماع وأثره ف

 . ي
ز الصوئ   اللغة ونطقها نطقا صحيحا يراغي مخارج الحروف، والتميي 

ي مواقف الحياة 
ز
ز لالستماع إىل اللغة العربية المحكية ف ي إتاحة الفرصة للمتعلمي 

ز
وتتمثل مهمة المدرس ف

ي المتاجر والمطاعم، والخطابا
ز
ز اليومية، كما هو الحال ف ت العامة، والمقابالت الشخصية، ويجب تدريب المتعلمي 

ي اللغة الهدف. وهذا يتطلب من المتعلم القدرة عىل فهم األصوات 
عىل االستماع الجيد ومحاولة فهم خطاب متحدئر

ي يتلقاها من 
ي واألصوات، واالستدالل باللغة الهدف، ومعالجة الرسائل الت 

ز المعائز والكلمات والجمل، والربط بي 

جاع المعلومات، وأخذ النقاط وتدوينها ا  . (Najat Al-Mutawa ،1995) لمتكلم، والقدرة عىل اسي 

اتيجياتلقد تعددت  تنمية مهارات االستماع، حسب مستوى المتعلم، وقدرتم عىل فهم المسموع، وقدراتم  اسي 

ي حددتها المعرفية ومكتسباتم السابقة، وحسب النصوص أو الو 
وزارة )ثائق السمعية، ونقدم بعض التدريبات الت 

 ، بية الوطنية والوكالة األمريكية للتعاون الدوىلي
، وفهم الكلمات  (2001الي  ي

ز الصوئ  ي التميي 
ز
ي من شأنها أن تساهم ف

الت 

 والربط بينها واإلدراك الكىلي والعام للرسالة؛ 

اتيجية . 1.5 ي  الوغي اسي 
 الصوئ 

ي هذ
ز
اتيجية ف ز األصوات ه االسي  ز بي  ز المتعلم ويستعمل تنغيم األصوات والجمل ونطقها الصحيح، ويمي  يمي 

ي نطقها بسبب تقارب  ها أو تأثي  اللغة األوىل، ويؤديها أداء سليما )د،ذ/ ت،ث/ ت،ط/ 
ز
ي يواجم صعوبة ف

اللغوية الت 

ي اللغ
ز
ي ال توجد أصال ف

ي محور سابق، وذلك لتعويد ض/ظ..(. أو الحروف الت 
ز
ة األم للمتعلم، وقد حددنا بعضها ف

ز عىل النطق الصحيح.   المتعلمي 

ي نطقها من نصوص االستماع، 
ز
ي يجد فيها المتعلمون صعوبات ف

ويختار المدرس مواد االستماع من الجمل الت 

، لمعا ز ة مالئمة للمتعلمي  تبط لجة صعوبات نطقية تر أو ما يعده المدرس من جمل ونصوص وخطابات وحكايات قصي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي لغتهم، أو لتدريبهم عىل تنغيم الجمل بحسب معانيها وغرض المتكلم منها 
ز
بالسمع، أو بعدم وجود بعض األصوات ف

 )االستفهام، التعجب، التأكيد، اإلنكار...(. 

ي هذا التدريب، بنطقم الطبيغي الواضح والسليم
ز
ز المدرس ف توظيف الوسائل )القراءة النموذجية(، أو  وقد يستعي 

ي مواقف 
ز
ي تساعد المتعلم عىل االستماع بشكل جيد، ف

مجيات التعليمية، الت  السمعية أو السمعية البرصية، أو الي 

تعليمة معدة مسبقا، وعىل المدرس أن يوفر الجو المناسب لالستماع الجيد من تشويق وهدوء وتجاوب مع حاجات 

. كما وجب عليم أن يعاين الصعوبات ز ي  المتعلمي 
ز
ي نطق األصوات وتنغيم الجمل، ويعد ف

ز
ي يواجهها المتعلمون ف

الت 

ز المسموع وتذييل الصعوبات السمعية النطقية.   ضوء ذلك مادة االستماع المالئمة لتميي 

ز األصوات العربية  ز بي  ي هذا الجانب برمجية تعليمية لتعليم الحروف العربية ونطقها نطقا صحيحا، والتميي 
ز
ح ف وسنقي 

 ، وستتيح للمتعلم التعرف عىل الحروف العربية وأصواتها، وطريقة نطقها، وكتابتها داخل الكلمات. المتقاربة

اتيجية. 2.5  من متعدد االختيار اسي 

ز المتعلم المسموع ويفهمم عن طريق اختيار جواب أو أجوبة تدل بوضوح عىل  ي هذا النوع من التدريب يمي 
ز
ف

 وبناء عىل معايي  ومستويات اإلطار المرجغي األمريكي ذلك. يختار المدرس مواد االستماع حسب م
ز ستوى المتعلمي 

ي تعليم اللغات األجنبية
ز
ك لتعلم اللغات (ACTFL ،2012) ف ي المشي  ، وقد (CEFR ،2018)، أو اإلطار المرجغي األورئ 

امج يأخذ هذه النصوص من ثقافتهم  أو من الثقافة العربية )المجالت والقصص والكتب والقصص المصورة والي 

ي واأللعاب...( لتطعيم الدروس وإجراء أنشطة الدعم والتقوية. 
 اإلذاعية والتلفزية والحكايات الشعبية واألناشيد واألغائز

لوب ستهدف، ويصوغ المطبعد ذلك يتأكد المدرس من مالءمة مادة االستماع المختارة للمستوى التعليمية الم

ي التدريب، ويحدد كيفية تنظيم 
ز
ي ستستعمل ف

صياغة يفهمها المتعلمون، ويعد الحروف أو الكلمات والجمل الت 

ز إىل حروف معينة وكلمات أو نص قصي   اإلنجاز. ويمكن إنجاز التدريب بصيغ عديدة تنطلق من استماع المتعلمي 

ة يختارون )نعم( إن كانت مذكورة فيما سمعوه و)ال( إن كانت غي  مالئم ثم يستمعون إىل الجمل، وبعد كل جمل

ي مجموعات. أو يستمعون إىل الجمل، وبعد كل جملة يختارون )نعم( 
ز
مذكورة، ويتم اختيار الجواب فرديا أو ثنائيا أو ف

حة المرفإن كان معناها موافقا للنص و)ال( إن كان غي  موافق للنص. أو يستمعون إىل األسئلة واألجوبة ال قة بكل مقي 

ي ضوء ما سمعوه. 
ز
 سؤال، وبعد كل استماع يختارون )نعم( للجواب الصحيح و"ال" للجواب غي  الصحيح ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تقدم مجموعة 
مجيات التعليمية، الت  ، أو بتوظيف الي  ز ويمكن إجراء هذا التدريب بشكل مبارسر مع المتعلمي 

ي هذا المجال، وتساعد المتعلم عىل اال 
ز
ستماع بشكل جيد واختيار الجواب الصحيح، إما باالختيار من من التدريبات ف

ز الصحيح والخطأ.   متعدد أو باالختيار بي 

اتيجية. 3.5  أو لعب األدوار التشخيص اسي 

ز أن يفهموا ما  ، ووجب عىل المتعلمي  ز ز المتعلمي  يهدف هذا التدريب إىل تشخيص وضعيات تواصلية بي 

جمونها إىل مواقف تشخيصية يمثلونها فيما يسمعونم من حوارات وقصص وحكايات حسب  موضوع الدرس، ويي 

 بينهم )فهم المسموع والتعبي  وتنمية الميول االبتكارية(. 

 عىل اختيار النص المالئم وتوفي  الجو 
ً
 أساسا

ً
ي حال قابلية النص للتشخيص المبارسر يكون اإلعداد منصبا

ز
ف

ي حالة حاجة النص إىل تر 
ز
 لموقف من المدعم إلجراء التدريب. ف

ً
جمة تحولم إىل مواقف تشخيصية يعد المدرس مثاال

المواقف الممكنة ويعد توجيهات تيرس التعبي  والتخيل )الشخوص، المواقف، األحداث، الحوارات...( عىل أن يكون 

 اإلعداد قائما عىل تشجيع التلقائية والعفوية واالنطالق. 

ي فهمهم العام للمناقشة، ثم يعاينون مثاال  وإلجراء هذا التدريب، يستمع المتعلمون استماعا 
ز
أوليا ويتحاورون ف

توضيحيا من خالل موقف يوضح بم المدرس المطلوب، ثم يستمعون مرة ثانية لتستخرج كل مجموعة العناض 

ي مجموعات 
ز
...(، يعملون ف ز المساعدة عىل التشخيص )الكلمات الصعبة، الشخوص، األحداث، انتداب المشخصي 

، وتخيل المواقف، وتوزي    ع األدوار، والترصف إلعداد مواق ف تشخيصية تعطي لهم فيها الحرية الواسعة للتعبي 

ي أعدوها )يمكن اعتماد التناوب وإن كان الوقت ال يسمح 
الموسع. ويشخصون أمام المجموعات األخرى المواقف الت 

 بالتبادل الشامل(، مع تعزيز المحاوالت التقريبية وتنمية الثقة بالنفس. 

، وهدفهم من تعلم اللغة، وتبق   ز وتتعدد التدريبات الموظفة لتنمية مهارة االستماع، حسب مستوى المتعلمي 

ي مواقف تواصلية مختلفة، والقدرة عىل 
ز
هذه المهارة مالزمة لم طيلة تعلمم للغة العربية، حت  إتقانها، والتحدث بها ف

 االستماع الرسي    ع. 
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ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
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ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف
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ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الدراسات السابقة: 

ي اهتمت بمهارة االستماع نجد دراسة 
ي خصصها لتدريس اللغة العربية  (2013)بونجمة، من الدراسات الت 

الت 

ي دراسة أهمية االستماع ومفاهيمم األساسية، 
ز
ها، مهارة االستماع نموذجا للدراسة والتحليل، وحدد ف ز بغي  للناطقي 

ي تتعلق بمنهجية تدريس االستماع، بهدف وهدفت هذه الدراسة إىل تحدي
د المداخل البيداغوجية لبعض الكتب الت 

التعرف عىل نقاط القوة والضعف فيها، كما حدد أساليب تقويم مهارة االستماع، وقدم نماذج تطبيقية لدرس االستماع 

 . ز ي المستوى المتمي 
ز
 ف

، واهتمت دراسة  ي
ز  (2015)رحاب زنائ  هبتنمية مهارة االستماع للمبتدئي  ز بغي  ي تعلم العربية من الناطقي 

ز
 ا،ف

، والتعلم القائم عىل المهام،   واستخدم الباحث ي
اتيجيات التدريس الحديثة، وهما؛ الوغي الصوئ 

ز من اسي  اتيجيتي 
اسي 

نت بنوعيها الم كما أنم اهتم  ما عىل التعلم عي  اإلني 
ً
البحث وقد توصل  . ازمن وغي  المتازمنتبأن يجعل هذا التعليم قائ

ي تعلم العربية من 
ز
ز ف ي تنمية مهارات االستماع لدى هؤالء المبتدئي 

ز
نامج ف ز  إىل فعالية الي  ها  الناطقي  . وقد انلطق بغي 

ي الباحث من إشكالية 
ز
ها ف ز بغي  ي تعلم العربية من الناطقي 

ز
ز ف  ،"هارة االستماعم "ضعف مستوى الطالب المبتدئي 

ي نهاية الدراسة ب
ز
ي بكير موظفا منهجا تجريبيا لعينة واحدة، ويوصي الباحث ف

ة لتنمية استخدام تدريبات الوغي الصوئ 

ي تعلم العربية من 
ز
ز ف ها  مهارات االستماع لدى المبتدئي  ز بغي  ي تنمية  . والناطقي 

ز
استخدام التعلم القائم عىل المهام ف

ي تعلم 
ز
ز ف ها العر بية من مهارات االستماع لدى المبتدئي  ز بغي  ي تعليم  باإلضافة إىل .الناطقي 

ز
المزيد من البحوث ف

ي المهارات، وكافة
 
ي باف
ز
نت ف ها عي  اإلني  ز بغي   تربوية المستويات، مع مراعاة استخدام مداخل اللغة العربية للناطقي 

ي تعليم 
ز
 اللغة العربية. حديثة كي نواكب العرص ف

ي إسماعيل، وتهدف دراسة 
ي تعلم اللغة العربية، باعتباره المصدر  (2016)هائز

ز
إىل تحديد أهمية االستماع ف

ي تعلم اللغة، 
ز
ي أو الكىلي ف

األول والرئيسي لتعلم اللغة، واالهتمام بها يؤدي إىل إتقانها، وإهمالها يؤدي إىل العجز الجزئ 

، وقد أكد ي
ي التواصل اإلنسائز

ز
ت هذه الدراسة أن عملية االستماع عملية إيجابية تتطلب فاالستماع عنرص حاسم ف

نشاطا عقليا وتخطيطا تربويا، وليس كما يظن بعض المتعليمن أنها عملية سلبية وعفوية، كما أوصت الدراسة 

ي تتناسب مع مستوى المتعليمن، 
بوي لتعليم االستماع، حيث يتم اختيار المواد الصوتية الت  باالهتمام بالتخطيط الي 

حت و  ي تحقق األهداف التعليمية المنشودة، باإلضافة إىل أن الدراسة حددت صعوبات تعليم مهارة االستماع، واقي 
الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اتيجيات المعرفية. وأكدت الدراسة  اتيجيات التذكر، واالسي  اتيجيات الخاصة بتطوير هذه المهارة، كاسي  بعض االسي 

ي 
ز
ي الختام عىل أن تعليم مهارة االستماع ما يزال ف

ز
  حاجة إىل مزيد من الدراسات النظرية والتطبيقية. ف

من إشكالية الحاجة إىل تحديد مشكالت تدريس االستماع والتحدث  (2016)أحمد حسن، وانطلقت دراسة 

تيجيات تدريسية تعمل عىل كية، وتقديم اسي  ي كليات العلوم اإلسالمية "األلهيات" بالجامعات الي 
ز
ز ت ف نمية هاتي 

ز مع تقديم نماذج تطبيقية، واقترصت الدراسة عىل كلية العلوم اإلسالمية فقط، سنة  ، من 2016-2015المهارتي 

ي تحديد 
ز
خالل المناهج التعليمية المعتمدة بكلية اإللهيات، وطرائق التقويم، ووظف الباحث منهجا تحليليا وصفيا ف

إعداده استبانة مبدئية يتم تحكيمها وتطبيقها، واستخراج النتائج مشكالت تدريس االستماع والتحدث، من خالل 

ورة  كية، وضز ي رؤية واضحة تتصمن تحديد أهداف تعليم العربية بالجامعات الي 
ورة تبتز بها. وقد أوص الباحث برصز

كية، وإعداد برنامج تدريب  ي الجامعات الي 
ز
وط قبول معلىمي اللغة العربية ف

ي تحدد رسر
ستمر. كما متحديد األسس الت 

ي 
ي مهارئ 

ز
ي تعليم العربية، السيما ف

ز
اتيجيات التدريسية ف ح الباحث إعداد بحوث حول أفضل المداخل واالسي  اقي 

ي المستويات المختلفة، وحول بناء إطار مرجغي للغة العربية، وتقويم برامج تدريس العربية من 
ز
االستماع والتحدث ف

 خالل الشبطة الدولية. 

ز بغي  اللغة العربية، وأن هناك تقاطعا  نجد أن هذه الدراسة ي مجال تدريس مهارة االستماع للناطقي 
ز
مهمة ف

ز دراستنا، فدراسة  ، أعطت االهتمام لمهارة االستماع، ولكتب تدريس هذه (2013)بونجمة، وتداخال بينها وبي 

اتيجيات لتدريس هذه المهارة. أما دراسة  حة اسي  ، المهارة، مقي  ي
ي الجانب (2015)رحاب زنائ 

ز
، فتتقاطع معنا ف

ي مجال التطبيق، ف ي تركز عىل التدريس
ز
، لكنها تختلف ف ي

، وهو الوغي الصوئ  ي
نيت من خالل بتوظي التطبيق  ف األني 

ي والتدريس بالمهام. أما دراسة 
اتيجية الوغي الصوئ 

ي إسماعيل، اسي 
فقد حددت أهداف وصعوبات  (2016)هائز

اتيجيات، لكنها تحدثت عن مهارة االستماع بشكل عام، والدراسة  حت بعض االسي  تدريس مهارة االستماع، واقي 

اتيجيات لتطوير  الحالية ح أيضا اسي  ، كما ستقي  ي
كز عىل مراحل تدريس مهارة االستماع، خاصة مرحلة الوغي الصوئ 

سي 

كيا، وحددت  (2016)أحمد حسن، وتنمية تدريس مهارة االستماع. أما دراسة  فركزت فقط عىل كلية اإللهيات بي 

ي هذه الدراسة عىل مهارة االستماع مشكالت تدريس االستماع والتحدث،
ز
، وسنقترص ف ز ز لغويتي   وهي بهذا تعالج مهارتي 

 . ي
ي المستوى المبتدئ، وفيما يتعلق بالوغي الصوئ 

ز
ي منها الطلبة ف

ي يعائز
 فقط، محددين أيضا بعض المشاكل الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مشكلة البحث: 

ي الكلمات والجماالستماع ليس عملية سهلة، فهو ال يقترص عىل استقبال الصوت المسموع وإد
ل راك معائز

ز المستمع والمتكلم، من أجل الوصول إىل الفهم الصحيح، وإدراك  فحسب، بل يتطلب فوق كل هذا االندماج الكىلي بي 

ز باألفكار وما يريد المتحدث إيصالم إىل المستمع ز ، ووغي المستمع باألصوات، لكي يستطيع فهم الكلمات والتمييي  ي 

ها لمهارة الحروف واألصوات، فالوغي  ز بغي  ي إتقان متعلم اللغة العربية من الناطقي 
ز
ة ف ي يكتسب أهمية كبي 

الصوئ 

ي 
ز
ه لحروف اللغة العربية، ونطقم لها نطقا جيدا يراغي مخارج الحروف واختالفها ف

ز االستماع، صوتا وحرفا، وتميي 

، ي
ي وعيم الصوئ 

ز
ي الت النطق والكتابة، فإذا كانت كفاءة متعلم اللغة العربية ضعيفة ف

ز
ز مجموعة سيجد صعوبة ف ز بي  ميي 

من الحروف وأصواتها، مما سينعكس سلبا عىل فهمم للكلمات ثم العبارات ثم النصوص، نظرا ألن اللغة العربية بها 

، فاالهتمام بالوغي   بشكل كىلي
ي الواحد، الذي يغي  المعتز

ي تختلف فقط بتغي  الفونيم الصوئ 
الكثي  من الكلمات الت 

ي مها
ز
ي ف
ي يسمعها. الصوئ 

 رة االستماع يعطي للمتعلم القدرة عىل إدراك ومعالجة أصوات الحروف والكلمات الت 

ي   ةالحالي الدراسةتتحدد مشكلة ومن هنا 
ز
تيجيات لتنمية مهارة االستماع، وتجاوز الصعوبات ف بحثها عن اسي 

. ولمعالجة ه ي
ي الوغي الصوئ 

ز
ها ف ز بغي  ي يجدها متعلمو العربية من الناطقي 

اإلجابة  ذه الشمشكلة يحاول البحثالت 

 :  عن السؤال التاىلي

اتيجياتم عىل تدريس وتنمية مهارة االستماع وإتقانها، لمتعلىمي اللغة العربية من 
ي واسي 

ما أثر الوغي الصوئ 

ها؟ ز بغي   الناطقي 

 أسئلة البحث: 

، السئلة التالية:   يتفرع عن السؤال الرئيسي

  االستماع؟ما المفاهيم المرتبطة بمهارة 

 ز بغي  اللغة العربية؟ ي تدريس مهارة االستماع للناطقي 
ز
ي ف
 أين تتجىل أهمية الوغي الصوئ 

 ما هي أهم مراحل تدريس مهارة االستماع؟ 

 ي تنمية وتطوير مهارة االستماع؟
ز
اتيجيات األخرى، ف ي واالسي 

اتيجيات الوغي الصوئ 
 أين تتجىل أهمية اسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 فرضيات البحث: 

 من مجموعة من الفرضيات األساسية: انطلقت الدراسة 

  .ها ز بغي  ي إتقان اللغة العربية للناطقي 
ز
ة ف ي أهمية كبي 

 للوغي الصوئ 

  .ز األصوات والحروف ز بي  ي التميي 
ز
ها صعوبة ف ز بغي   يجد متعلم اللغة العربية للناطقي 

  .ي تساعد المتعلم عىل إتقان مهارة االستماع
تيجية الوغي الصوئ 

 اسي 

  ورية، تساعد عىل إتقان والتمكن من الكفاءة االستماعية. لمهارة االستماع مر  احل أساسية وضز

 أهمية الدراسة: 

ي 
ي يعائز
ي تشخيصها لبعض الصعوبات الت 

ز
ز  منها متعلم اللغة العربية من تتجىل أهمية هذه الدراسة، ف الناطقي 

ي مرحلة 
ز
ي يجدها المتعلم ف

ها، خاصة فيما يخص مهارة االستماع، وقد ركزت الدراسة عىل المشاكل والصعوبات الت  بغي 

ه  ز ي إتقان اللغة العربية صوتا وحرفا، وتميي 
ز
ي ف
 بينها، نظرا ألهمية الوغي الصوئ 

ز ، وإدراك األصوات والتميي  ي
الوغي الصوئ 

ي النطق، فوعيم باألصوات سيساعده عىل فهم ما 
ز
لحروفها، ونطقم لها نطقا جيدا يراغي مخارج الحروف واختالفها ف

 وإدراكم.  يسمعم فهما جيدا 

اتيجيات وتدريبات عملية تطبيقية، عىل مهارة االستماع، تساعد عىل إتقان  ح اسي  كما أن هذه الدراسة تقي 

ز ن ، وإدراك الفرق بي  ي
اتيجيات أخرى كاالختيار من متعدد، ولعب األدوار، الوغي الصوئ  طق األصوات، وأيضا تقدم اسي 

اتيجيات داخل الفصل الدراسي مع متعلم اللغة العربية، بشكل 
وتعطي لمحة بسيطة عن طريقة تفعيل هذه االسي 

ز بمجال تدريس اللغ ي يراغي المستوى اللغوي للمتعلم، وهذا من شأنم أن يساعد المهتمي 
ز ة العر تطبيق  بية للناطقي 

ها، خاصة مهارة االستماع، ألنم يقدم تدريبات عملية لتنمية المهارة وإتقانها.   بغي 

، الذي يعد مدخال  ي
ي اهتمامها بجزء بسيط من مهارة االستماع وهو الوغي الصوئ 

ز
تنبع أهمية هذه الدراسة ف

ي ألو 
ي المستوى المبتدئ، ففيم يلتق 

ز
ا وأصواتها، ل مرة باللغة، ويتعرف عىل حروفهأساسيا للمتعلم اللغة العربية ف

ي مهارة 
ز
ي هو بداية تعلم اللغة، وعليم تقوم الكفاءة اللغوية ف

 أصوات لغتم األم، فالوغي الصوئ 
ز ويقارن بينها وبي 

 االستماع. 
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 محددات الدراسة: 

 ها، وليس ألبنائها ز بغي   تقترص الدراسة عىل اللغة العربية للناطقي 

  مهارة االستماع فقط، دون المهارات اللغوية األخرى )المحادثة، القراءة، الكتابة(. تقترص الدراسة عىل 

  .باعتبارها أهم مرحلة يمر منها متعلم اللغة العربية ، ي
 تركز الدراسة بشكل عام عىل مرحلة الوغي الصوئ 

  الذين يدر ، ي
ي الوغي الصوئ 

ز
ي يواجهها بعض الطالب ف

ي وصفها للصعوبات الت 
ز
ون بمراكز ستقترص الدراسة ف

 تعليم اللغة العربية بالمغرب. 

 مصطلحات البحث وتعريفاتها: 

ي الوقت المهارة: 
ز
اعة وحذق، وهي األداء المتقن القائم عىل الفهم واالقتصاد ف هي القدرة عىل أداء العمل بي 

ز  عزيز األفكار، والتوالجهد، ومما يساعد عىل اكتسابها؛ الممارسة والتكرار، والفهم وإدراك العالقات والنتائج بي 

ي التعليم والتعلم. 
 والتشجيع والتوجيم، وهي نتيجة لعمليت 

يعطي  عمليةمن المهارات اللغوية األرب  ع، وهي مهارة استقبالية مع مهارة القراءة، واالستماع مهارة االستماع: 

باألذن بقصد  واستقبالم تفيها المستمع اهتماما خاصا وانتباها مقصودا لما تتلقاه أذنم من أصوات. فهو وصول الصو 

 . وانتباه

: حسب  ي
، الوغي الصوئ  ي

ز هو  (2015)رحاب زنائ  امتالك القدرة عىل التعرف عىل األصوات المسموعة، والتميي 

ز األصوات المشابهة  ز بينها وبي  ي تركبت بار وادلها،  بينها بحركاتها المختلفة، والتميي 
ها لتكون ك الكيفية الت  ها مع غي 

ي بداياتها أو ن ك السمغي للتشابمراوبالتاىلي اإلدالمقاطع والكلمات، 
ز
يا ف
ً
ز الكلمات المتشابهة صوت هاياتها واالختالف بي 

تب عىل ذلك من ي كلمة  مع تقارب الوزن، وما يي 
ز
، سواء أكان ذلك عىل مستوى الصوت وحده أم ف ي

ي المعائز
ز
اختالف ف

ي جملة. أ
ز
 م ف

اتيجيات عملية تطبيقية من أجل تنمية وتطوير مهارة االستماع،  ارساتيجيات االستماع: هي تدريبات واسي 

ي أفق إتقانم للكفاءة االستماعية. 
ز
ها، ف ز بغي   لمتعلم اللغة العربية من الناطقي 
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أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أداة الدراسة والجراءات: 

ي منها متعلم اللغة ا
ي يعائز
ي مهارة االستماع، خاصللتعرف عىل الصعوبات الت 

ز
ها ف ز بغي  ة الوغي لعربية من الناطقي 

ي التعرف عىل المشاكل 
ز
، اعتمدت الدراسة الحالية عىل المالحظة، باعتبارها أداة مهمة تساعد الباحث ف ي

الصوئ 

اتيجيات فعالة لت اح اسي  ي يواجهها متعلم العربية، داخل الفصول الدراسية، ومنم اقي 
ازوز جوالصعوبات النطقية الت 

 هذه الصعوبات. 

ولإلجابة عىل مشكلة البحث وتساؤالتم، اتخذت الدراسة مجموعة من اإلجراءات، أهمها؛ مراجعة بعض 

ها بشكل عام، وتدريس مهارة االستماع بشكل خاص،  ز بغي  ي مجال تدريس اللغة العربية للناطقي 
ز
الدراسات السابقة ف

ي 
ي اهتمت بالوغي الصوئ 

ي ونالحظ ندرة الدراسات الت 
، باعتباره مدخال لتعلم اللغة، وللتعرف عىل الصعوبات الت 

ي 
ز
ي يعرفونها ف

يواجهها متعلم العربية، قمنا بمالحظة بعض الطالب األجانب من أجل جرد بعض المشاكل النطقية الت 

اتيجيات تدريبية عملية لتنمية مهارة االستماع وتطوير تدريسه حنا اسي  ي الفصل  ا بداية تعلمهم للعربية، ومنم اقي 
ز
ف

اتيجيات.   الدراسي بتوظيف هذه االسي 

ي الدراسة: 
ن
 المنهج المتبع ف

اح بدائل  ، للتعرف عىل صعوبات تعلم أصوات وحروف اللغة العربية، واقي  ي
وظفت هذه الدراسة المنهج الصقز

اتيجيات لتدريس مهارة االستماع، تهدف إىل إتقان الكفاءة االستماعية، والتمكن من الوغي ال
، الذي يعد رصز واسي  ي

ئ 

ي تعلم اللغة العربية. 
ز
 ف

 قسم النتائج والمناقشة: 

 توصلنا  إىل مجموعة من النتائج األساسية، من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة؛

 ما المفاهيم المرتبطة بمهارة االستماع؟ 

ي تتداخل معها، فوجدنا 
فا  أن هناك اختالأن هناك من مجموعة من المفاهيم المرتبطة بمهارة االستماع، والت 

ز االستماع والسمع والسماع واإلنصات، وأن لكل واحد منهم مجالم الخاص، ومكان توظيفم.  ا بي   كبي 

 ز بغي  اللغة العربية؟ ي تدريس مهارة االستماع للناطقي 
ز
ي ف
 أين تتجىل أهمية الوغي الصوئ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي إتقان مهارة االستماع، صوتا وحرفا، 
ز
ة ف ي أهمية كبي 

ز حرو للوغي الصوئ  ز المتعلم بي  ف اللغة فبواسطتم يمي 

ي النطق والكتابة، وأن كفاءة متعلم اللغة 
ز
العربية وأصواتها، ونطقها نطقا جيدا يراغي مخارج الحروف واختالفها ف

ز  ز بي  ي التميي 
ز
، فإذا كان وعيم باألصوات ضعيفا سيجد صعوبة ف ي

ي مهارة االستماع ترتبط بوعيم الصوئ 
ز
العربية ف

روف وأصواتها، مما سينعكس سلبا عىل فهمم للكلمات ثم العبارات ثم النصوص، نظرا ألن اللغة مجموعة من الح

، فاالهتمام   بشكل كىلي
ي الواحد، الذي يغي  المعتز

ي تختلف فقط بتغي  الفونيم الصوئ 
العربية بها الكثي  من الكلمات الت 

ي مهارة االستماع يعطي القدرة للمتعلم عىل إدرا
ز
ي ف
ي يسمعبالوغي الصوئ 

 ها. ك ومعالجة أصوات الحروف والكلمات الت 

 ما هي أهم مراحل تدريس مهارة االستماع؟ 

 ، ي
ي هذه الدراسة إىل أن عملية االستماع تقوم عىل مجموعة من المراحل األساسية، بداية بالوغي الصوئ 

ز
توصلنا ف

مع إليم ده، وتطبيق ومناقشة ما استثم الفهم الكىلي للمسموع، والتفاعل معم، باإلضافة إىل تقويم المسموع وانتقا

ز المستويات اللغوية لألطر المرجعية لتعلم اللغات، ف ز هذه المراحل وبي  طور الكفاءة تالمتعلم، وأن هناك ارتباط بي 

ي مهارة االستماع 
ز
ك لتعلم اللغات ب يرتبطف ي المشي  ، (CEFR ،2018)المستويات اللغوية لإلطار المرجغي األورئ 

 . (ACTFL ،2012)وإرشادات المجلس األمريكي 

 ي تنمية وتطوير مهارة االستماع؟
ز
اتيجيات األخرى، ف ي واالسي 

اتيجيات الوغي الصوئ 
 أين تتجىل أهمية اسي 

ي 
ي المحور األخي  أجبنا عىل السؤال أعاله، وانطالقا من الصعوبات والمشاكل الت 

ز
ي منها متعلم الوف

لغة يعائز

ورة  اتيجيات والتدريبات العملية، وتوصلنا إىل ضز حنا بعض االسي  ، اقي  ي
ي الوغي الصوئ 

ز
ي مهارة االستماع وف

ز
العربية ف

 . اتيجيات بما يناسب الموقف التعليىمي
ي االسي 

ز
ي إتقان الكفاءة االستماعية، وأيضا التنوي    ع ف

ز
 توظيفها ف

 توصيات البحث واالستنتاجات: 

: توصي    الدراسة بما يىلي

  .ها ز بغي  ي تدريس اللغة العربية للناطقي 
ز
ألولوية لمهارة االستماع ف

ّ
 إعطاء ا

  .ألنها مدخل تعلم اللغة وإتقان الكفاءة االستماعية ، ي
 بمرحلة الوغي الصوئ 

 االهتمام أكير

  . اتيجيات تدريس مهارة االستماع، والتنوي    ع فيها، بما يناسب الموقف التعليىمي
 توظيف اسي 

  .ي تعلم اللغة العربية
ز
، وإبراز دوره ف ي

 إعداد بحوث ودراسات تهتم بالوغي الصوئ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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وأن إتقان الكفاءة االستماعية يتوقف عىل الوغي الصوئ 

ي تغي  للوحدة الصوتية الفونيم. 
ز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف
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 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢
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ز
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ز
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ز
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ثاٌر ُمخزِ
ُ
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 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 
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