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SignWriting Symposium 2014 

 

  المراجع

  المالحك

 

 اإلهــداء
 

 

 األّمً، إلى سٌد الخلك رسولنا الكرٌم سٌدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص،إلى 

 إلى الٌنبوع الذي ال ٌمل العطاء إلى من حاكت سعاتً بخٌوط منسوجة من للبها

 إلى والدتً العزٌزة

ًّ بشًء من اجل دفعً إلى  إلى من سعى وشما ألنعم بالراحة والهناء الذي لم ٌبخل عل

 طرٌك النجاح

 إلى والدي العزٌز

 إلى من ُحبّهم ٌجري فً عرولً و ٌلج بذكراهم فإادي

 إلى إخوتً

 إلى من سرنا سوٌا ونحن نشك الطرٌك معا نحو النجاح واإلبداع

 إلى زمٌبلتً وزمبلئً

إلى من علمونً حروفا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسمى وأحلى عبارات فً 

 العلم

 إلى أساتذتنا الكرام

 إلٌن أٌها األصم اهدي هذا العمل المتواضع



 
 

 

 

 

 

 

 

 شكـــــر

 

لحظات ٌمؾ فٌها المرء حائرا عاجزا عن التعبٌر عما ٌختلج فً صدره من شكر ألشخاص 

 .أمدوه بالكثٌر والكثٌر

 .شكرا على حسن المعاملة وتذلٌل الصعاب

 .شكرا على التوجٌه السلٌم والرأي السدٌد

 .الدكتورة سعاد عبد الواحد: شكرا ألستاذتً الجامعٌة

 .بسمة بن حمودة: شكرا لمإطرتً المٌدانٌة

 .دمحم علً البلطً: شكرا ألستاذي فً كتابة لؽة اإلشارات

 .شكرا لكل إطارات المعهد العالً للعلوم اإلنسانٌة بتونس

 . نهج روسٌا بتونس17شكرا لكل إطارات مدرسة 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمدٌم اإلطار العام



 
 

 تمدٌم اإلطار العام

 

 :ممدمة .1

 

تهدؾ اللؽة إلى تحمٌك التواصل، إذ تعبر عن كل المظاهر السلوكٌة للفرد، بٌنما فالدو السمع لٌسوا 

من منظومة االتصال اللؽوي من خبلل المشكبلت التً تجعلهم ٌختلفون عن الّسامعٌن وذلن ٌعود إلى 

 .الصعوبات التً ٌجدونها فً التعبٌر عن أنفسهم وصعوبات فهمهم وإفهامهم لآلخر

 

افتمادهم للؽة ٌإدي إلى اضطرابات فً تواصلهم مع الناطمٌن باعتبار أن اللؽة تكتسب بالكبلم، 

هذا . حٌث تمثل األذن مصدر المعلومات التً ٌكتسبها الفرد للتواصل. والكبلم مرتبط بحاسة السمع

بالنسبة للناطمٌن، أما بالنسبة لفئة فالدي السمع تنعدم معهم اللؽة المنطولة وتُعوض بلؽة اإلشارات أي 

وهً تهدؾ لبلتصال بؤبعاد نفسٌة لدٌه بما تمٌزت به من لدرته على التعبٌر . اللؽة األم والطبٌعٌة لؤلصم

وتعتبر لؽة اإلشارات كذلن أكثر أسالٌب االتصال استخداما . بسهولة عن حاجاته وتكوٌن المفاهٌم لدٌه

بٌن التبلمٌذ الصم سواء داخل أو خارج المدرسة وهً لؽتهم الخاصة بهم التً تمكنهم من االندماج فً 

 ...العدٌد من المجاالت التربوٌة واالجتماعٌة والثمافٌة

 

وفً هذا اإلطار تطرلت إلى المجال التربوي، حٌث ٌعتبر تدنً مستوى الصم األكادٌمً خاصة فً 

مجاالت التعبٌر الكتابً واإلٌماظ العلمً والمراءة من المعضبلت التً تواجه المعلمٌن فً مجال تعلٌم 

األفراد الصم، وٌضعهم أمام تحد كبٌر أمام أنفسهم وأمام الصم وأمام المشرعٌن من أجل إثبات فائدة 

إذ أنه لم ٌعد من الممبول المول أننا نعمل على تعلٌم الصم لسنوات .وفاعلٌة الجهود التً سٌمومون بها 

طوال ثم نكتشؾ فٌما بعد أن الصم لم ٌتعلموا، وأنهم بؤحسن األحوال تعلموا تعلٌما سٌئا، وبجهود لد 

لهذا فإن الباحثٌن فً مجال تعلٌم . تكون ؼٌر مرتبطة بالمإسسات التعلٌمٌة التً تشرؾ على تعلٌمهم

ما فتئوا ٌبحثون عن طرق وأسالٌب تعلٌم ترفع من مستوى الصم  (كبارا وصؽارا)األفراد الصم 

 .األكادٌمً وتساعدهم على المراءة والكتابة بطرٌمة تتفك مع لؽة اإلشارات

 

ومن الطرق الحدٌثة فً تعلٌم الصم والتً لمت استحسانا ولبوال خاصة فً عدة دول أروبٌة 

 حٌث لعبت دورا كبٌرا فً تحسٌن المستوى Signwritingوأمرٌكٌة وعربٌة هً كتابة لؽة اإلشارات 

 .التعلٌمً للصم فً مختلؾ المجاالت

 



 
 

ومن هنا جاءت فكرة  .وهذه الطرٌمة مازالت إلى حد اآلن لم تعرؾ ولم تنشر بعد فً الببلد التونسٌة

دراستً والتً عملت على التؤكد من فاعلٌة كتابة لؽة اإلشارات فً تحسٌن مستوى التحصٌل األكادٌمً 

 . المفردات اللؽوٌةإثراءلدى الصم و

 

 :اإلشكالٌة .2

 كٌؾ تساعد كتابة لؽة اإلشارات الّصم على تحسٌن تعلٌمهم األكادٌمً؟ 

 

 هل تُمكن كتابة لؽة اإلشارات األصم من المراءة والكتابة وتعلم عدة لؽات أخرى؟ 

  هل تعمل كتابة لؽة اإلشارات على تملٌل المعانً الضائعة فً الترجمة من اللؽة

 المنطولة إلى اللؽة اإلشارٌة أو بالعكس؟

 هل تُحسن كتابة لؽة اإلشارات من مستوى تعلٌم الصم؟ 

 

 :هدف الدراسة .3
 

تهدؾ هذه الدراسة إلى معرفة أثر طرٌمة كتابة لؽة اإلشارات فً التحصٌل األكادٌمً وإثراء 

 نهج روسٌا وذلن من أجل تطوٌر كتابة لؽتهم األم 17المفردات اللؽوٌة عند التبلمٌذ الصم فً مدرسة 

وتحسٌن مستواهم التعلٌمً لدر اإلمكان وتنمٌة طرق تواصلهم وإٌجاد ُسبُل تساعدهم على حفظ ثمافتهم 

حٌث أن إخضاع لؽة اإلشارة إلى نظام كتابً من اٌجابٌاته أن ٌسهل . بلؽتهم الخاصة وهً لؽة اإلشارات

 .على األصم تعلم لؽات جدٌدة حٌث ٌصبح بإمكانه ممارنة لؽتٌن مكتوبتٌن

 

 : حدود الدراسة .4

التصار البحث على المشاركٌن فً الدراسة، وعددهم للٌل نسبٌا، وهً عٌنة لصدٌة طبمت فً والٌة 

 نهج روسٌا، باإلضافة إلى أن أدوات الدراسة 17تونس فمط تحدٌدا فً مدرسة واحدة وهً مدرسة 

 .مصممة لؽاٌاتها فمط

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المسـم األول

 دراسـات سابمـة



 
 

 

 :المسم األول

 

 دراسات سابمة

 

 :الدراسة األولى .1
 

خبرات الصم وضعاف الصم فً تعلم كتابة لغة "وكانت بعنوان  (Flood 2002)    أعدّتها فلود 

 ولد حاولت الدراسة اإلجابة على السإال التالً، كٌؾ تإثر ."طرٌمة لمراءة وكتابة اإلشارة-اإلشارة

 خبرات الطبلب الصم وضعاؾ السمع فً تعلم كتابة لؽة اإلشارة؟

 

وحاولت اإلجابة . لمد استخدمت الباحثة أسلوب البحث النوعً لئلجابة عن السإال البحثً المطروح

كانت عٌنة . جمع المعلومات ثم تسجٌلها فتفسٌرها: عن السإال من خبلل عملٌة ذات ثبلث مراحل وهً

حٌث ٌعتبر المشاركون فً البحث من .  أصما وضعٌؾ سمع من مدرستٌن17الدراسة عبارة عن 

وكان الطبلب الصم ٌملكون معلومات حول ثمافتهم . المعلمٌن ذوي العبللات الموٌة مع الطبلب الصم

والطبلب هم من سٌمارنون استخدام كتابة لؽة اإلشارة على اعتبار أنها خطوة متوسطة أو . الخاصة كصم

وكان هنان تعاون بٌن الباحثٌن المساعدٌن والمعلمٌن المشاركٌن من . مساعدة فً تعلم المراءة والكتابة

ولد . جهة وبٌن الطبلب من جهة أخرى من أجل التوصل إلى خبلصة أو توصٌة بشؤن كتابة لؽة اإلشارة

تم توزٌع الطبلب على مجموعات لكتابة األفكار عن تجربتهم باستخدام كتابة لؽة اإلشارة وذلن من أجل 

 . تحدٌد مدى وعٌهم وإدراكهم لكتابة لؽة اإلشارة

 

لمد أشارت الدراسة إلى أن الطبلب تعلموا كتابة لؽة اإلشارات بشكل سرٌع وكانوا فاعلٌن فً التعلم 

 .حٌث ركزت الباحثة على أسلوب التعلم التعاونً

 

أما نتٌجة الدراسة فهً الوصول إلى توصٌة بضرورة إدخال كتابة لؽة اإلشارات إلى مناهج تعلٌم 

 .الصم وضعاؾ السمع وأن ٌتعلم الطالب المراءة والكتابة بلؽتٌن اإلنجلٌزٌة ولؽة اإلشارات
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 :الدراسة الثانٌة .2

 

فً مدرسة  (المهارات اإلدراكٌة)كتابة اإلشارة "تحت عنوان  (Vasquez 1998)درست فاسكاز 

 بحثت من خبللها إمكانٌة استخدام كتابة لؽة  "Escuelita de Bluefieldsإسكٌولٌتا دي بلو فٌلدز 

حٌث .  للصم فً نٌكاراجواEscuelita de Bluefieldsاإلشارة فً تعلم مهارات المراءة فً مدرسة 

. ( سنة 22- 13 ) طالبا أصما من الجنسٌن وضمن المدى العمري 15كان عدد المشاركٌن فً الدراسة 

مجموعة المحترفٌن فً لغة :  مجموعات حسب مدّة تعلمهم للغة اإلشارة3ولد تم تمسٌمهم إلى 

.  سنوات والمبتدئٌن الذٌن تعلموا لغة اإلشارة فً األشهر الستة التً سبمت الدراسة5اإلشارة لمدّة 

وتضمنت إجراءات الدراسة تعلٌم الطلبة كتابة لؽة اإلشارة ثم إخضاعهم لبلختبار نوع االختٌار من 

 اختٌارات تمثل اإلشارة الصحٌحة 6متعدد حٌث طلب من المشاركٌن اختٌار اإلجابة الصحٌحة من بٌن 

 .واالختبارات األخرى تحتوي على أخطاء إما فً الشكل أو االتجاه

 

ولد توصلت الدراسة إلى نتائج مفادها أنه حتى المبتدئٌن فً لؽة اإلشارة ٌمكنهم تعلم كتابة لؽة 

 بالرؼم من أن عدد المحترفٌن فً لؽة اإلشارة %75اإلشارة حٌث أن ألل عبلمة فً االمتحان كانت 

كما أشارت الدراسة إلى أن إتمان لؽة اإلشارة ال ٌعنً بالضرورة معرفة . كان مشاركٌن اثنٌن فمط

المراءة وكتابة لؽة اإلشارة، إذ أن األفراد الذٌن أتمنوا لؽة اإلشارة ولم ٌتدربوا على كتابة لؽة اإلشارة 

وتكمن أهمٌة هذه الدراسة فً أنها أسست . %50بشكل جٌد حصلوا على درجات ألل كمٌة ما ٌزاهً 

 .لاعدة المشاركٌن لتعلمهم المراءة وكتابة لؽة اإلشارات

 

 :الدراسة الثالثة .3

 

تعلٌم الصم من خالل طرٌمة ثنائٌة "والتً كان عنوان دراستها  (Bouvet، 1990)دراسة بوفٌت 

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التعلم من خبلل أسلوب ثنائٌة اللؽة على الطفل األصم وتدرٌبه  ."الثمافة

ولد اعتمدت . على التؽلب على المشكبلت النفسٌة الناتجة عن عدم لدرته على استخدام اللؽة المنطولة

الباحثة على تعلٌم األطفال الصم لؽة اإلشارات ثم اللؽة المحكٌة كلؽة ثنائٌة ومن ثم تعلٌمهم مهارات 

 .  ولد أشارت النتائج إلى فاعلٌة أسلوب ثنائٌة اللؽة فً التؽلب على المشكبلت النفسٌة. التواصل
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 :الدراسةالرابعة .4

 

تطوٌر مهارات التعبٌر الكتابً والتحصٌل الدراسً ومفهوم الذات لدى ( "2005حسونة، )درست 

 من خبلل برنامج تدرٌبً ممترح لتطوٌر هذه "الطلبة الصم  فً المرحلة المتوسطة فً األردن

 طالبا وطالبة 48، تكونت من " عمان"و" الزرلاء"المهارات على عٌنة من الطلبة الصم فً مدرستٌن 

 أدوات هً اختبار التعبٌر الكتابً 3ولد استخدمت فً دراستها .   طالبا وطالبة24والمجموعة الضابطة 

ولد أظهرت الدراسة فرولا ذات داللة . وممٌاس مفهوم الذات األكادٌمً باإلضافة إلى البرنامج الممترح

إحصائٌة بٌن المجموعة التجرٌبٌة والضابطة لصالح التجرٌبٌة فً مهارات التعبٌر الكتابً ومفهوم 

 .الذات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المسم الثانً

 تمدٌم المفاهٌم األساسٌة
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 :المسم الثانً

 

 تمدٌم المفاهٌم األساسٌة

 

 

 علٌها ٌموم وٌتركز وتحتل معانٌها فً ،تعتبر المفاهٌم والمصطلحات جزء ال ٌتجزأ من أي عمل

ونظرا لهذه المٌمة التً ٌكتسبها لُمت بتحدٌد جملة من المفاهٌم والمصطلحات . ؼٌابه أو فً عدم دلتها

 .الخاصة ذات صلة بالتدرٌب المٌدانً وبالفئات المستفٌدة ومختلؾ التمنٌات والمماربات المعتمدة

 

I. اإلعالة: 

 

هً حالة تحدّ من لدرة الفرد على المٌام بوظٌفة واحدة أو أكثر من الوظائؾ التً تعتبر أساسٌة فً 

الحٌاة الٌومٌة كالعناٌة بالذات أو ممارسة العبللات االجتماعٌة والنشاطات االلتصادٌة وذلن ضمن 

أو هً عدم تمكن المرء من الحصول على اكتفاء ذاتً وجعله فً حاجة . الحدود التً تعتبر طبٌعٌّة

هً حالة "مستمرة إلى معونة اآلخرٌن وإلى تربٌة خاصة على التؽلب على إعالته وكما عرفها المارسً 

من عدم لدرة الفرد على تلبٌة المتطلبات التً ٌستوجبها دوره الطبٌعً فً الحٌاة وذلن نتٌجة اإلصابة أو 

 (.124. ، ص2003المارسً، )العجز فً أداء الوظائؾ الفٌزٌولوجٌة أو السلوكٌة 

 

كما ٌعرؾ الشخص المعوق حسب التعرٌؾ العالمً الجدٌد المعتمد فً المنظمة العالمٌة للصحة 

الشخص المعوق هو كل شخص له صعوبات عند المٌام بؤنشطة ٌومٌة أو " كما ٌلً 2001والصادر سنة 

تملص المشاركة ألي وضع من أوضاع الحٌاة وذلن نتٌجة لمصور الوظائؾ أو البنٌة الجسمٌة بصفة 

 (2001المنظمة العالمٌة للصحة، ). مإلتة ودائمة وٌؤخذ بعٌن االعتبار فً تحدٌد صفة الشخص المعوق

 

إن المختصٌن فً مجال التربٌة الخاصة لدٌهم بعض التباٌن فً استخدام المصطلحات التً تتعلك 

وهذا مما جعله ٌسبب بعض الخلط أو الؽموض عند استخدام هاته . بموضوع اإلعالة السمعٌة

وهو ٌعنً الّصم، وهنان من ٌصعب علٌه " المعولٌن سمعٌا"فنجد من ٌستعمل مصطلح . المصطلحات

لذا من األهمٌة أن نستعرض تلن المصطلحات . األمر فٌخلط بٌن معنى الّصمم والصم وضعاؾ السمع

 .لكً نزٌل أي لبس أو ؼموض لد ٌواجه المختصٌن أو ؼٌر المختصٌن بالتربٌة الخاصة
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 : اإلعالة السمعٌة .1
 

لمد تباٌنت التعرٌفات فٌما ٌخص مفهوم اإلعالة السمعٌة ومن بٌنها نجد دمحم فتحً عبد الواحد الذي 

ٌعرؾ اإلعالة السمعٌة كمصطلح ٌعنً تلن الحالة التً ٌعانً منها الفرد نتٌجة عوامل وراثٌة أو خلمٌة أو 

بٌئٌة مكتسبة من لصور سمعً ٌترتب علٌه آثار اجتماعٌة أو نفسٌة أو االثنٌن معا، وتحول بٌنه وبٌن 

تعلم وأداء بعض األعمال واألنشطة االجتماعٌة التً ٌإدٌها الفرد العادي بدرجة كافٌة من المهارات، ولد 

ٌكون المصور السمعً جزئٌا أو كلٌا، شدٌدا أو متوسطا أو ضعٌفا، ولد ٌكون مإلتا أو دائما، ولد ٌكون 

 (.31، ص2000عبد الواحد، )"متزاٌدا أو متنالصا أو مرحلٌا

 

ولد عرفه كذلن العدٌد من الكتاب على أنه انمطاع فً الدائرة السمعٌة اللفظٌة حٌث تبرز فً اللؽة، 

وهذا االنمطاع ٌدل على عدم لدرة الطفل األصم على إدران األصوات التً ستمكنه من تكوٌن الصور 

 .عن أجزاء األلفاظ

 

 : إن الضعؾ فً لدرة اإلنسان على السمع ٌرتبط بعدة عوامل

 

اإلعالة السمعٌة بناء على درجة الفمدان السمعً والتً تماس بوحدة  (El Zraigat) صنّؾ :أوال

 :الدٌسٌبل كما ٌلً

 

 

 دٌسٌبل واألفراد الذٌن لدٌهم هذا المستوى 54-35وٌمتد بٌن : الفمدان السمعً البسٌط .1

من الفمدان السمعً عادة ٌتواجدون فً الصؾ العادي وال ٌحتاجون عادة إلى تدرٌس 

 .سمعً خاص وال إلى أدوات سمعٌة مساعدة

 

 دٌسٌبل 69-55 وهو ٌمتد من فمدان سمعً ممداره من :الفمدان السمعً المتوسط .2

واألفراد الذٌن لدٌهم هذا المستوى من الفمدان السمعً ٌحتاجون عادة إلى خدمات 

 .التربٌة الخاصة تتمثل فً التدرٌب السمعً واللؽوي

 

 دٌسٌبل واألفراد 89-70وٌمتد من فمدان سمعً ممداره من  : :الفمدان السمعً الشدٌد .3

الذٌن لدٌهم هذا المستوى من الفمدان السمعً ٌحتاجون إلى تربٌة خاصة وٌحتاجون إلى 

 .تدرٌب سمعً لؽوي ومساعدة أكادٌمٌة خاصة
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 دٌسٌبل واألفراد الذٌن لدٌهم هذا 90  والذي ٌزٌد عن :الفمدان السمعً الشدٌد جدا .4

المستوى من الفمد السمعً ٌحتاجون إلى تربٌة خاصة وٌحتاجون إلى تدرٌب سمعً 

 (El Zraigat، 2002). لؽوي ومساعدة أكادٌمٌة خاصة بشكل مكثؾ

 

العمر عند اإلصابة باإلعالة السمعٌة، بحٌث هنان فرق بٌن من ٌصابون باإلعالة السمعٌة : ثانٌا

 .لبل اكتساب اللؽة والذٌن ٌصابون باإلعالة السمعٌة بعد اكتساب اللؽة

 

 :  أصناؾ4مولع اإلصابة، حٌث صنفهم الزرٌمات بناء على الفمدان السمعً إلى : ثالثا

 

 وٌشٌر هذا المصطلح إلى أي سبب لد ٌمنع الذبذبات :الفمدان السمعً التوصٌلً .1

الصوتٌة من الوصول إلى العصب السمعً، مثل تكّون المادة الشمعٌة فً لناة األذن أو 

لٌونة زائدة أو )تشوه صٌوان األذن أو وجود خلل فً األذن الوسطى، أو ثمب أو تشوه 

 .فً طبلة األذن وهنا عادة ما تكون األذن الداخلٌة سلٌمة (صبلبة زائدة

 

وٌشٌر هذا المصطلح إلى خلل فً األذن الداخلٌة أو : الفمدان السمعً الحسً العصبً .2

 .(العصب المحفً الثامن)العصب السمعً 

 

والداخلٌة  (الخارجٌة أو الوسطى) وهنا ٌكون الخلل فً األذن :الفمدان السمعً المختلط .3

 .معا

 

وهذا الفمدان ناتج عن خلل فً المعالجة الوظٌفٌة للصوت فً : فمدان السمع المركزي .4

 (الداخلٌة والوسطى والخارجٌة)مركز السمع فً المشرة الدماؼٌة وهنا لد تكون األذن 

 2007 الزرٌمات،). سلٌمة والمشاكل التً تظهر هنا ترتبط باالستٌعاب والفهم والتذكٌر

Smithetal،2001،Quigley،Kretschmer،1982)  

 

البٌئة التً ٌعٌش فٌها الطفل، مثل وجود معٌنات سمعٌة ونوعٌة اإلشارة السمعٌة التً : رابعا

ٌتعرض لها الطفل والحالة النفسٌة والسلون الذٌن تعٌشهما األسرة بسبب وجود اإلعالة 

 .السمعٌة والتً بالضرورة تنعكس على حالة الطفل النفسٌة

 

 . المدرة العملٌة والتً تلعب دورا هاما فً تحدٌد آثار اإلعالة السمعٌة على الفرد:خامسا
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 آثار اإلعالة السمعٌة فً األفراد المعالٌن: 
 

 American Speech Hearingصنفت الجمعٌة األمرٌكٌة للنطك واللؽة   

Association (ASHA) 

 

 :أربعة أبعاد أساسٌة تتؤثر بوجود اإلعالة السمعٌة وهً

 

 . تؤخر تطور اللؽة االستمبالٌة والتعبٌرٌة ومهارات التواصل:أوال

 

 . المشكبلت األكادٌمٌة والتً تظهر على شكل تؤخر فً التحصٌل:ثانٌا

 

 . العزلة االجتماعٌة وٌعنً مفهوم الذات:ثالثا

 

 (ASHA، 2006).  تؤثر فرصة الحصول على العمل واالحتفاظ به سلبا:رابعا

 

 أسباب اإلعالة السمعٌة: 

 

تحدث اإلعالة السمعٌة إما لبل الوالدة أو أثناءها أو بعدها، وٌمكن حصر أسباب هذه اإلعالة 

 :فٌما ٌلً

 

 الوراثة. 

 

 الحصبة. 

 

 الحوادث. 

 

 تصلب األذن. 

 

 الضجٌج. 

 

 التهاب األذن الوسطى. 

 

 تأثٌر اإلعالة السمعٌة فً لغة األطفال: 
 

    إن لؽة األطفال الفالدٌن للحاسة السمعٌة تتصؾ بفمرها البالػ ممارنة بلؽة اآلخرٌن ممن ال 

ٌعانون من هذه اإلعالة حٌث أن ذخٌرتهم اللؽوٌة تكون محدودة وكذلن ألفاظهم تدور حول 

 .الملموس وتتصؾ جملهم بالمصر والتعمٌد عبلوة على بطء كبلمهم واتصافه بنبرة ؼٌر عادٌة
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 : الصمم .2
 

وهنا الفرد ال ٌستطٌع أن ٌكون لادرا على السمع وفهم . هو حدوث إعالة سمعٌة على درجة من الشدة

 .الكبلم المنطوق، حتى مع استخدام سماعات

 

 :ولّسم اللمانً الّصمم عل أساس الولت أو المرحلة التً حدث فٌها فمدان السمع إلى نوعٌن

 

 . وٌوصؾ به األفراد الذٌن ولدوا وهم مصابون بالصمم:الصمم الوالدي .1

 

 وٌوصؾ به األفراد الذٌن ولدوا بمدرة سمعٌة عادٌّة، ولكن لم تعد :الصمم العارض .2

.        الحاسة السمعٌة لدٌهم تموم بوظٌفتها وذلن بسبب حدوث مرض أو إصابة

 (1999اللمانً، )

 

 :األصم .3
 

هو الذي فمد حاسة السمع منذ والدته ألسباب وراثٌة أو ألسباب أخرى طارئة وٌتوافك فمدان السمع 

ولمد أثبتت الدراسات . ال ٌستطٌع سماع ما ٌمال ال ٌستطٌع التكلم الحما: عند الصم مع فمدان النطك

الحدٌثة أنه ال ٌوجد فرق بٌن الفرد األصم واإلنسان العادي فً خصائص النمو الجسدي أي من حٌث 

سرعة النمو والتؽٌرات الجسمٌة وكل ما ٌظهر من فروق بٌنها هو أثر اإلعالة السمعٌة فً بعض 

 .العادات السلوكٌة وعدم تناسك حركاته ومدى التحكم فً إصداره لؤلصوات وإحساسه له

 

ذلن الطفل الذي فمد لدرته السمعٌة فً السنوات الثبلث "وٌعّرؾ الروسان الطفل األصم كلٌا بؤنه 

وٌُطلك على هذا الطفل األصم األبكم إما الطفل . األولى من عمره، وكنتٌجة لذلن لم ٌستطع اكتساب اللؽة

األصم جزئٌا، فهو ذلن الطفل الذي فمد جزءا من لدرته السمعٌة، وكنتٌجة لذلن فهو ٌسمع عند درجة 

، 1996الروسان، )".   معٌنة، كما ٌنطك اللؽة وفك مستوى معٌن ٌتناسب مع درجة إعالته السمعٌة

 (114.ص

 

 :من أهم صفات الطفل األصم

 

 ٌرتدي سماعات تساعده على السمع. 

 

 ٌكون معزوال عن الجماعة. 
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  ٌتحرن بعشوائٌة من نشاط إلى آخر وفً معظم األحٌان ال ٌشارن فً األنشطة ألنه ٌبدو

 .مضطربا وللما

 

 ٌجد صعوبة فً التشاور مع اآلخرٌن فً موالؾ اتخاذ المرار، وحل المشكبلت. 

 

 تنمصه الثمة بنفسه. 

 

 ٌتصرؾ باندفاع. 
 

 ٌتحرن بصعوبة من المحسوس إلى الملموس. 

 

 ٌحتاج إلى تكرار وتوضٌح مستمرٌن للتعلٌمات والمحتوى. 

 

 لدٌه معلومات عامة عن العالم ولكنها محدودة. 

 

  اللؽة المكتوبة لدٌه ضعٌفة حٌث ٌستخدم الكلمات البسٌطة فً الكتابة، ولدٌه مشكبلت فً اللؽة

 .الشفوٌة

 

 لدٌه صعوبات فً التعبٌر عن األفكار، وٌعطً استجابات لفظٌة ؼٌر مناسبة. 

 

  ًال ٌستطٌع التركٌز فً موضوع ما لفترة زمنٌة طوٌلة، وٌجد صعوبة عندما ٌرؼب ف

 .االنتمال من موضوع إلى آخر

 

 خصائص الطفل األصم: 

 

ٌمٌل الطفل األصم بسبب إعالته الحسٌة إلى االنعزال عن المجتمع حٌث ٌصبح إنسانا  .1

 .ؼٌر ناضج اجتماعٌا وذلن بسبب انعزاله

 

ٌمٌل الطفل األصم إلى إشباع حاجاته حٌث أن مطالبه ٌجب أن تشبع بسرعة وال ٌطٌك  .2

 .التؤخٌر

 

ال ٌوجد اختبلؾ فً استجابات الطفل األصم عن الطفل العادي فً استجابة اختبارات  .3

 .الذكاء

 

 .الطفل األصم ٌثبت عجزا واضحا فً لدرته على تحمل المسإولٌة .4
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 .ٌعانً األطفال الصم من الخوؾ من المستمبل .5

 

 .ٌعانً األطفال الصم من مشكبلت خاصة بالسلون مثل العدوان والسرلة والرؼبة .6
 

إن النضج االجتماعً لدى األطفال الّصم نالص وؼٌر كامل وذلن بسبب العجز عن  .7

 .التفاعل

 

II. التربٌة والتعلٌم بالنسبة لألصم: 
 

 : التربٌة المختصة .1
 

عّرفها المارسً بؤنها نمط من الخدمات والبرامج التربوٌة التً تتضمن تعدٌبلت خاصة سواء فً 

المناهج أو الوسائل أو طرق التعلٌم استجابة للحاجات الخاصة لمجموع الطبلب الذٌن ال ٌستطٌعون 

ذوي االحتٌاجات "مساٌرة متطلبات برامج التربٌة العادٌة، وٌطلك اصطبلحا على تلن الفئات مفهوم 

 (277.، ص2003المارسً، )". الخاصة

 

 :التعلٌم .2
 

ٌُعّرؾ التعلٌم على أنه المهارات والمعارؾ والمٌم الجدٌدة التً ٌمارسها الشخص بنفسه والتً ٌكون 

المصد منها اكتساب مهارات وخبرات، وهو كذلن عملٌة ممصودة أو ؼٌر ممصودة مخططة وؼٌر 

مخططة تتم داخل المدرسة أو خارجها فً ولت محدد أو أي ولت ٌموم بها المعلم أو ؼٌره بمصد مساعدة 

نشاط "ولمد تباٌنت التعارٌؾ فٌما ٌخص التعلٌم ومن بٌنها نجد تعرٌؾ دمحم ؼانم بموله . الفرد على التعلم

ٌهدؾ إلى تحمٌك التعلٌم وٌمارس بالطرٌمة التً ٌتم فٌها احترام النمو العملً للطالب ولدرته على الحكم 

 (134.، ص1995ؼانم، )" المستمل وهو ٌهدؾ إلى المعرفة والفهم

 

III. صعوبة التعلم بالنسبة للطفل العادي واألصم: 
 

 : صعوبات التعلم بالنسبة للطفل العادي .1
 

 :تعرٌف صعوبات التعلم (أ 
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ال ٌزال مفهوم صعوبات التعلم ٌعانً ؼموضا وصعوبات كثٌرة فهً تشٌر إلى تؤخر أو اضطراب أو 

تخلؾ فً واحدة أو أكثر من عملٌات الكبلم واللؽة والمراءة والتهجئة والكتابة والعملٌات الحسابٌة 

ومهارات التواصل وذلن نتٌجة لعدة أسباب أال وهً اضطراب عاطفً أو وجود خلل وظٌفً فً الدماغ 

 .أو مشكبلت سلوكٌة

 

وصعوبات التعلم ال تمتصر فمط على األطفال فً سن المدرسة الذٌن ال ٌتمكنون من تعلم المهارات 

األكادٌمٌة األساسٌة، بل ٌشمل اآلثار المترتبة فً الشخصٌة، أنشطة الحٌاة بصورة عامة، وفرص 

 .لالتفاعل االجتماعً وصعوبات التعلم، لها عبللة كذلن بمصور العملٌات النفسٌة األساسٌة عند األطفا

 

الذٌن ٌظهرون اضطرابا واحدا " وكما عرؾ عبد الفتاح صابر األطفال ذوي صعوبات التعلم بؤنهم 

أو أكثر فً العملٌات النفسٌة المتمثلة فً فهم اللؽة المنطولة أو المكتوبة واستعماالتها، ولد تبدو أسباب 

هذه االضطرابات فً إصابات الدماغ البسٌطة، ولكنها ال تعود إلى أسباب عملٌة أو بصرٌة، وٌظهر 

 (196.، ص1997صابر، )".  هإالء األطفال تباٌنا واضحا فً لدراتهم العملٌة والتحصٌلٌة

 

نستطٌع المول بؤن التلمٌذ الذي لدٌه صعوبة فً التعلم هو التلمٌذ الذي ٌعانً من فجوة كبٌرة فٌما بٌن 

األداء الحمٌمً والمتولع وهو التلمٌذ الذي لدٌه صعوبة فً استمبال وتكامل وإنتاج المعلومات أو التران 

 .أكثر من صعوبة واحدة فً الولت نفسه

 

 :أسباب صعوبات التعلم (ب 
 

 :يٌمسم الباحثون أسباب صعوبات التعلم إلى مجموعة من العوامل والتً ٌمكن تلخٌصها كاآلت

 

 تشٌر عدد من الدراسات إلى أن من أسباب صعوبات التعلم هً أثر العوامل : عوامل وراثٌة

 .الجٌنٌة الوراثٌة

 

 إن األطفال ذوي صعوبات التعلم ٌعانون من تلؾ دماؼً :العوامل العضوٌة والبٌولوجٌة

 .بسٌط ٌإثر على بعض جوانب النمو العملً

 

 تعد العوامل البٌئٌة من العوامل المساعدة فً إحداث صعوبات التعلّم، وذلن :العوامل البٌئٌة 

ومن . بسبب نمص الخبرات التعلٌمٌة، وسوء التؽذٌة وسوء الحالة الصحٌة وللة التدرٌب

أسباب صعوبات التعلّم عند التبلمٌذ إضافة إلى المواد الحافظة، المواد الملونة، تدخٌن األم أو 

 .وؼٌرها...وإشاعاعات التلفزٌون. تعاطٌها الكحول والمخدرات
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 :تصنٌف صعوبات التعلم (ج 
 

 : حدد كٌرن صعوبات التعلم ضمن مجموعتٌن أساسٌتٌن هما

 

 والتً تتمثل فً مهارات اإلدران واالنتباه والذاكرة، وإذا حصل : الصعوبات النمائٌة

اضطراب فً هذه الوظائؾ فالطفل هنا ٌصبح ٌعانً من تعلم الكتابة، أو إجراء العملٌات 

 .الحسابٌة

 

 والتً تظهر عند أطفال المدارس وهً:صعوبات التعلم األكادٌمٌة : 

 

 الصعوبات  الخاصة بالمراءة. 
 

 الصعوبات الخاصة بالكتابة. 

 

 ًالصعوبات الخاصة بالتهجئة والتعبٌر الكتاب. 

 

 الصعوبات الخاصة بالحساب. 

 

 (19. ، ص1988صموئٌل، كٌرن، )

 

 : صعوبات التعلم بالنسبة للطفل األصم .2
 

  :24حسب اتفالٌة حموق األشخاص ذوي اإلعالة المادة 
 

تسلم الدول األطراؾ بحك األشخاص ذوي اإلعالة فً التعلٌم وإلعمال هذا الحك دون  .1

تمٌٌز وعلى أساس تكافإ الفرص تكفل الدول األطراؾ نظاما تعلٌمٌا جامعا على جمٌع 

 .المستوٌات وتعلما مدى الحٌاة

 

 :تحرص الدول األطراؾ فً إعمالها هذا الحك على كفالة ما ٌلً .2
 

  عدم استبعاد األشخاص ذوي اإلعالة من النظام التعلٌمً العام على أساس اإلعالة

وعدم استبعاد األطفال ذوي اإلعالة من التعلٌم االبتدائً أو الثانوي المجانً 

 . واإللزامً على أساس اإلعالة
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  تمكٌن األشخاص ذوي اإلعالة من الحصول على التعلٌم المجانً االبتدائً والثانوي

 .الجٌد والجامع على لدم المساواة مع اآلخرٌن فً المجتمعات التً ٌعٌشون فٌها

 

  حصول األشخاص ذوي اإلعالة على الدعم البلزم فً نظام التعلٌم العام لتٌسٌر

 . حصولهم على تعلٌم فعال

 

 

 ذوي اإلعالة من تعلم مهارات حٌاتٌة ومهارات فً صتمكن الدول األطراؾ األشخا .3

مجال التنمٌة االجتماعٌة لتٌسٌر مشاركتهم الكاملة فً التعلٌم على لدم المساواة مع 

اآلخرٌن بوصفهم أعضاء فً المجتمع وتحمٌما لهذه الؽاٌة تتخذ الدول األطراؾ تدابٌر 

 :مناسبة تشمل

 

 تٌسٌر تعلم لؽة اإلشارة وتشجٌع الهوٌة اللؽوٌة لفئة الصم. 

 

 :تعلٌم الصم (أ 
 

إن تعلٌم أفراد الصم باللؽة المنطولة ٌعتبر تحٌزا ثمافٌا ضدهم ألنهم ٌعدّون أنفسهم أللٌة فً المجتمع 

 .ولهم ثمافتهم الخاصة وبالتالً فإنه من حمهم التعلم والمراءة والكتابة بلؽتهم الخاصة

 

تدنً مستوى الصم األكادٌمً خاصة فً مجاالت المراءة، والكتابة، والرٌاضٌات " وٌعتبر أبو شعٌرة 

من المعضبلت التً تواجه العاملٌن فً مجال تعلٌم األفراد الصم، وٌضعهم فً تحدي كبٌر أمام أنفسهم 

وأمام الصم، وأمام المشرعٌن من أجل إثبات فائدة وفاعلٌة الجهود التً ٌمومون بها إذ أنه لم ٌعد من 

الممبول المول أننا نعمل على تعلٌم الصم لسنوات طوال ثم نكتشؾ فٌما بعد أن الصم لم ٌتعلموا، وأنهم 

بؤحسن األحوال تعلموا تعلٌما سٌّئا ال ٌمكنهم من تجاوز مستوى المرحلة االبتدائٌة إال ما ندر، وبجهود لد 

 (2007أبو شعٌرة،)". تكون ؼٌر مرتبطة بالمإسسات التعلٌمٌة التً تشرؾ على تعلٌمهم

 

 :النمو اللغوي عند التالمٌذ الصم (ب 
 

بسبب فمد حاسة السمع لدى الطفل األصم فإنه ٌدخل إلى المدرسة دون رصٌد لؽوي، وجهاز النطك 

لدٌه معطل، الذي هو طرٌمة إلى التملٌد وتعلم الكبلم، ومن هنا تبدأ صعوبة الطفل األصم فً تعلم اللؽة، 

ا ونوعا وكذلن لدٌهم  حٌث أن األطفال الصم ٌعانون من نمص فً المفردات وبطء فً نموها وزٌادتها كمًّ

نمص فً المدرة على إنتاج األصوات اللؽوٌة بشكل صحٌح فاألصم ٌمكنه فهم الكلمات المحسوسة مثل 
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 (مساواة، وعً)ولكن لدٌه صعوبة فً المفردات المجردة وبالتالً ال ٌستطٌع فهمها مثل  (ولد، سٌارة)

شارع أي الطرٌك أو الذي )ولدٌه كذلن صعوبة فً فهم الكلمات التً لدٌها أكثر من معنى واحد مثل 

واألصوات ( ش)ولدٌه صعوبة أٌضا فً إدران الحروؾ واألصوات الساكنة مثل حرؾ  (ٌضع التشرٌع

  .(ع)ذات المخارج الداخلٌة مثل 

 

إن األشخاص الذٌن لدٌهم إعالة سمعٌة ال ٌمكنهم تشكٌل جمل لؽوٌة طوٌلة كما أنهم ال ٌستطٌعون 

كما أن األفراد  .(ضربكم، بِعتُن إٌاه) وفهم المفردات المركبة التً تحتوي عددا من الضمائر باستٌعا

الذٌن ٌعانون من اإلعالة السمعٌة لدٌهم مشكلة فً فهم واستٌعاب الجمل المركبة والطوٌلة وكذلن ال 

ٌستطٌعون إنتاجها نطما وال كتابة و فً كثٌر من األحٌان فإن األفراد الذٌن ٌعانون من اإلعالة السمعٌة 

رون وال ٌسمعون مدى ارتفاع أو انخفاض األصوات  ٌصدرون األصوات بشكل مرتفع ألنهم ال ٌُمدِّ

 .وبالتالً هم لدٌهم مشكبلت فً استخدام اللؽة واالستٌعاب

 

إن النمو اللؽوي عند األطفال السامعٌن بنفس ترتٌب المراحل التً ٌمر بها األطفال ذوي اإلعالة 

السمعٌة ولكن الفرق هو السرعة والمدى الذي ٌصل إلٌه نموهم اللؽوي ولٌتطور الزاد اللؽوي لدى 

 .األطفال ذوي اإلعالة السمعٌة فإنه ٌجب أن ٌحدث التدخل مبكرا لدر اإلمكان

 

 : بالنسبة للعوامل المإثرة فً النمو اللؽوي عند المعالٌن سمعٌا إلى ما ٌلMarcًوكما أشار مارن 

 

  أو اللؽة المنطولة (لؽة اإلشارة)التواصل الدائم والمستمر والمتكرر خبلل التواصل الٌدوي. 

 

  نماذج لؽوٌة ثابتة عند بداٌة التعلم ألن معظم األطفال الصم ال ٌتعلمون اللؽة المنطولة بشكل

متؤخر بالممارنة مع ألرانهم السامعٌن وإنما تكمن المشكلة أساسا فً عدم وجود النماذج 

 .اللؽوٌة الثابتة عند بداٌة التعلم

 

  إن األطفال الذٌن ٌتعلمون لؽة اإلشارة فً مرحلة ما لبل المدرسة ٌظهرون تحصٌبل أكادٌمٌا

 (Marc، 2001). اجتماعٌا أفضل فً مرحلة المدرسة

 

 :التحصٌل األكادٌمً لدى فئة الصم (ج 
 

إن األصم ٌعانً من مشكبلت فً التحصٌل األكادٌمً وخاصة فً مجال المراءة والكتابة 

والرٌاضٌات، كم أن الفجوة األكادٌمٌة بٌن فئة الصم واألفراد العادٌٌن تزداد مع زٌادة السنوات المدرسٌة 
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فٌتؤثر التحصٌل األكادٌمً عند األفراد الصم بمستوى مساعدة أفراد العائلة كًما ونوعا إضافة إلى 

 .الخدمات التربوٌة الممدمة

 

إن التحصٌل األكادٌمً ألفراد هذه الفئة ؼالبا ما ٌكون متدٍن بالرؼم من عدم انخفاض نسبة ذكائهم، 

واألكثر تؤثرا بهذه اإلعالة هو تحصٌلهم المرائً، لذلن ٌكون تحصٌلهم األكادٌمً ضعٌفا، ولمد أشارت 

 كان مستوى لدراتهم تماس بمستوى 20 من أفراد هذه الفئة ممن هم فً سن % 50بعض الدراسات بؤن 

 كانوا بمستوى أدائهم بمستوى الصؾ الثامن % 10طبلب الصؾ الرابع األساسً أو ألل من ذلن وأن 

 منهم كانوا% 10الصؾ الثامن وأن  بمستوى أدائهم مادة الرٌاضٌات فكان مستوى فً أمااألساسً، 

 وأشارت دراسات أخرى بؤن لدٌهم صعوبات فً مادة العلوم ألن لها .بمستوى أداء األشخاص ؼٌر الصم

وكذلن فإن التحصٌل األكادٌمً لدى أفراد هذه الفئة ٌتؤثر بشدة اإلعالة السمعٌة ولدراتهم . عبللة باللؽة

العملٌة والشخصٌة ودعم الوالدٌن والعمر عند حدوث اإلصابة ووضع الوالدان السمعً وااللتصادي 

 .واالجتماعً وظروؾ التدرٌس التً ٌتلماها أفرادها

 

 :مشكالت التعلم عند فئة الصم (د 
 

تختلؾ مهارات المراءة والكتابة عند الصم حٌث أن لدرة األطفال الصم لوالدٌن صم على المراءة أكبر 

من لدرة الطفل األصم لوالدٌن ناطمٌن مع إن لؽته األم ستكون لؽة اإلشارة وذلن لعدة أسباب منها أن 

الوالدٌن األصمٌن سٌتجهان بشكل مبكر إلى التعلٌم المناسب لطفلهما بٌنما سٌفاجؤ الوالدان السامعان بكون 

 .طفلهما أصم وسٌحتاجان إلى ولت طوٌل إلٌصال الطفل إلى التعلٌم المناسب له

 

وبدون تطور جٌد لمهارات المراءة والكتابة فإن التلمٌذ األصم لن ٌستطٌع المشاركة فً جمٌع األنشطة 

 .الصفٌة وبالتالً فهو معرض بشكل كبٌر لخطر الرسوب فً المدرسة

 

IV. التدخل التربوي المختص: 
 

هو من األسالٌب العبلجٌة المستخدمة فً التعامل مع " التدخل التربوي المختص كما عرفه سٌسالم 

حاالت اإلعالة أو المصور فً المدرات العملٌة أو الحركٌة أو الحسٌة أو الجسمٌة أو النفسٌة وٌعتمد على 

 (193.، ص2002سٌسالم، ). استخدام أسالٌب العبلج المختلفة لتنمٌة وتحسٌن مهارات الطفل
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 :المشروع التربوي اإلفرادي .1
 

وثٌمة تربوٌة بٌداؼوجٌة عبلجٌة تؤهٌلٌة " ٌعرؾ سٌسالم المشروع التربوي اإلفرادي على أنه 

ومكتوبة بشكل واضح بالتعاون مع  (حاجٌاته الخصوصٌة ومٌوالته ورؼباته)متمركزة حول الطفل 

األسرة، وبذلن فإن المشروع التربوي اإلفرادي لابل للتنفٌذ وٌعتبر من مكونات المشروع المإسساتً، 

من ثمة ٌكتسً المشروع التربوي اإلفرادي أهمٌة فً التعهد باألشخاص ذوي االحتٌاجات الخصوصٌة 

 (2002سٌسالم، )." ألنه ٌجعل العمل ذا أهداؾ

 

تمرٌرا شامبل عن الطفل المعاق وضع لٌتناسب مع لدراته "كما ٌعرفه السرطاوي على أنه 

واستعداداته الكامنة وٌشارن فً وضع هذا البرنامج التربوي اإلفرادي مجموعة من المختصٌن التربوٌٌن 

والنفسانٌٌن باإلضافة إلى األخصائٌٌن الذٌن تتناسب طبٌعة تخصصهم مع نوع إعالته وحاجاته، كما 

 .ٌشترن أولٌاء األمور والطفل نفسه فً وضع هذا البرنامج وصٌاؼته

 

 :تتمثل أهمٌة اعتماد المشارٌع اإلفرادٌة أساسا فً النماط التالٌة

 

 إضفاء التمشً المنهجً والموضوعً على عمل المإسسات التربوٌة المختصة والتؤهٌل. 

 احترام الخصوصٌات لكل فرد. 

 ًتفادي التجزئة على مستوى التدخل باعتماد الشمولٌة والعمل الجماع. 

 

 :وٌهدؾ المشروع التربوي المختص إلى

 

 ضمان شمولٌة التعهد. 

 ضمان استجابة فعلٌة ووالعٌة لحاجٌات الطفل وخصوصٌاته. 

 تحمٌك دٌنامٌكٌة على مستوى التدخبلت والتفاعل بٌن مختلؾ األطراؾ المعنٌة. 

 التثبت من حسن توظٌؾ اإلمكانٌات المتوفرة. 
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V. المماربات البٌداغوجٌة والتربوٌة لدى الطفل األصم: 
 

إن عملٌة تعلٌم الطفل األصم مهمة لٌست سهلة على المعلمٌن وهنان استراتٌجٌات مهمة ٌجب على 

 . المعلم أن ٌدركها أثناء عمله مع الطفل األصم حٌث نحصل على تعلٌم نموذجً ومثالً

 

إن تعلٌم الطفل األصم وضعت أمانة فً أعنالنا فلذا على المعلم أن ٌطلع على كل ما هو جدٌد فً 

 :استراتٌجٌات تعلٌم األطفال الصم

 

 التعرؾ على ملؾ األصم من حٌث: 

 

 أسباب اإلعالة لدٌه. 

 متى فمد الطفل سمعه. 

 درجة فمدان السمع لدٌه. 

 هل ٌعانً الطفل من مشكبلت صحٌة. 

 هل ٌعانً الطفل األصم من مشكبلت نفسٌة وعملٌة. 

 معلومات حول األسرة وكٌؾ ٌتعامل األهل مع الطفل األصم. 

 مدى استجابة الطفل لبرامج عبلج النطك وسبلمة أعضاء النطك لدٌه. 

 هل كان الطفل ٌتلمى خدمات معٌنة فً السابك. 

 

حٌث أن أهداؾ المناهج التعلٌمٌة للسامعٌن ال تختلؾ عن مناهج المعولٌن سمعٌا، لكنها تتطلب تركٌزا 

على بعض الجوانب التً تستجٌب لبلعتبارات الفردٌة، وتبعا لدرجة صعوبة إعالة الطفل وطبٌعة 

البرنامج التربوي ٌختلؾ األسلوب الذي ٌتبع فً تدرٌس هذه المناهج وذلن وفما التجاه اتصال المنبع 

 .(االتجاه اللفظً فً االتصال، أو االتجاه الٌدوي فً االتصال الكلً)

 

وٌتضمن البرنامج التعلٌمً كذلن على التمٌٌز السمعً، والتدرٌب على النطك، ولراءة الشفاه، وعبلج 

حٌث إن هذه المناهج موجودة كذلن عند الناطمٌن فً المرحلة االبتدائٌة ولكن بطرٌمة ؼٌر . عٌوب الكبلم

مباشرة ولذا نستطٌع المول بؤن هذه المناهج تعتبر وحدات أو مفردات أساسٌة فً المنهج التعلٌمً 

لذا لٌس من الضروري وجود مناهج خاصة بالمعولٌن سمعٌا إذ بإمكانهم تطبٌك مناهج . للمعولٌن سمعٌا
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وذلن مع أجراء بعض التعدٌبلت المناسبة فً  (...لراءة، كتابة، رٌاضٌات، علوم)التعلٌم العادٌة علٌهم 

طرٌمة التدرٌس التً ٌجب أن ٌؤخذها المعلم كالتحدث بوضوح داخل المسم وذلن بعدم المبالؽة فً 

الصوت أو حركة الشفاه، استخدام صوت لوي، وعدم الصراخ ومواجهة الطالب مباشرة عند الكبلم، 

تجنب الجلوس خلؾ الضوء الذي ٌإثر على رإٌة الطفل، تجنب الحركات الزائدة أثناء العمل حٌث تإثر 

على تركٌز األطفال وأن ٌوفر للتلمٌذ فرص أخرى لسمع وفهم الرسالة وذلن عن طرٌك التكرار وأن 

ٌعٌد له الجملة وذلن بتمدٌم نفس الرسالة ولكن باستخدام كلمات مختلفة وأن ٌشرح المدرس كل مصطلح 

ؼرٌب ٌسؤل عنه التلمٌذ، وعلى المدرس كذلن أن ٌستخدم الصور والرموز لتدعٌم الحدٌث وكذلن 

 .البلفتات

 

VI. لغة اإلشارات: 

 

 :تعرٌف لغة اإلشارات .1
 

تعتبر لؽة اإلشارات بمثابة اللؽة المرئٌة لبلتصال بٌن الصم، وهً عبارة عن "وكما عرفها اللمانً 

نظام متطور على مستوى عال، وهو ٌعتمد على الرموز التً ترى وال تسمع، وتلن الرموز تم تشكٌلها 

عن طرٌك تحرٌن األذرع واألٌدي فً أوضاع مختلفة، وفً لؽة اإلشارة فإن حركات األٌدي تحل محل 

الكلمات المنطولة، وتعطٌنا تعبٌرات الوجه وحركات الجسم إشارات مرئٌة تحل محل التعبٌر الصوتً، 

ولؽة اإلشارة تعتبر لؽة لائمة بذاتها ألنها تإدي معنى . وتحل العٌون محل األذن فً استمبال الرسالة

متكامل، وهً لؽة ال تستطٌع على وجه التحدٌد أن تحدد جذورها وتطورها التارٌخً، ولكن ما نستطٌع 

لوله إنها لؽة نشؤت ونمت فً مجتمع الصم، وأصبحت جزءا ال ٌتجزأ من تكوٌنهم، وذلن فإن لؽة 

اللمانً، )". اإلشارة هً أكثر أسالٌب االتصال استخداما بٌن التبلمٌذ الصم سواء داخل أو خارج المدرسة

 (61-60.، ص1999
 

إن لؽة اإلشارة هً وسٌلة التواصل التً ٌستخدمها العدٌد من ذوي االحتٌاجات الخاصة سمعٌا 

 :وهً تستخدم (البكم)أو صوتٌا  (الصم)

 

 كاألصابع لتوضٌح األرلام والحروؾ:حركات الٌدٌن . 

 لنمل المشاعر والمٌول، وتمترن بحركات األٌدي لتعطً تراكٌب للعدٌد من :تعابٌر الوجه 

 .المعانً
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 وهً مرحلة متطورة من لوة المبلحظة إذ ٌمرأ الصم الكلمات من الشفاه :حركات الشفاه 

 .مباشرة

 كوضع بعض اإلشارات على األكتاؾ أو الممة وجوانب الرأس أو الصدر :حركة الجسم 

والبطن من استعمال إٌحائً لتوضٌح الرؼبات والمعانً  وذلن بشكل عام للتعبٌر عن الذات 

 . وهً تختلؾ من بلد إلى آخر

 

 :تارٌخ لغة اإلشارات وأهم خصائصها .2
 

أصبحت لؽة اإلشارات . لمد وجدت لؽة اإلشارات بشكل تلمائً لدى الصم وتختلؾ من بلد إلى آخر

معترؾ بها فً كثٌر من دول العالم باعتبارها اللؽة الطبٌعٌة األم لؤلصم التصالها بؤبعاد نفسٌة لدٌه ولما 

تمٌزت به من لدرتها على التعبٌر بسهولة على حاجات األصم فتؤسست معاهد ومإسسات لدارستها 

ودعمها وتعلٌمها وتؤهٌل أطر متخصصة للترجمة وأصبحت اللؽة الرئٌسٌة فً المإتمرات الدولٌة 

المنعمدة حول الصم الذٌن ناضلوا فً سبٌل االعتراؾ بلؽتهم وثمافتهم المتمٌزة لبلندماج فً المجاالت 

 .االجتماعٌة وااللتصادٌة والتربوٌة

 

ومن بٌن الهٌئات المهتمة بالصم نجد االتحاد العربً للهٌئات العامة لرعاٌة الصم واالتحاد العالمً 

 .للصم الذي أكد على أهمٌة لؽة اإلشارات

 

 بدأت المحاوالت المتصلة بتنمٌة لدرات االتصال وذلن على ٌد الرجل االسبانً 1555وفً سنة 

Pedro Ponce ًفمد بدأ بتعلٌم أطفال العائبلت النبٌلة ولد نجح فً تعلٌم المراءة لشخصٌن أصمٌن وه 

 Michel de لام رجل اسبانً آخر 1960وفً سنة . طرٌمة ال تبتعد كثٌرا عن الطرٌمة الشفوٌة

L’epée لام الفرنسً لٌبً شارلو 1755 بوضع أول لاموس معروؾ فً لؽة اإلشارات، أما فً سنة 

 .ببناء أو مدرسة لتعلٌم الصم فً بارٌس

 

 1880وعام . وفً المرن التاسع عشر تعرضت إلى هجوم شدٌد وذلن من أنصار الطرٌمة الشفوٌة

عمد مإتمر فً مدٌنة مٌبلنو ومنع هذه الطرٌمة وفرض الطرٌمة الشفوٌة التً ظلت الطرٌمة الوحٌدة 

المعترؾ بها خبلل لرن كامل فً أوروبا وأمرٌكا وبالرؼم من الصعوبات التً تعرضت إلٌها لؽة 
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اإلشارات فمد فرضت نفسها مرة أخرى وتطورت وأصبح لها دور هام فً مجتمع الصم، وفً عام 

 . فً الٌابان اعتمد مإتمر اإلتحاد العام للصم لؽة اإلشارات كلؽة أم للصم1991

 

 :تارٌخ لغة اإلشارات فً تونس .3
 

 وكانت على ٌد رجل أصم اٌطالً اسمه  1948ظهرت لؽة اإلشارات فً تونس حوالً سنة 

Cylvioت كان ٌلتمً بالصم فً ممهى بارٌس وممهى الكولٌزي بالعاصمة وذلن لعدم وجود فضاءا 

وكان فً تلن الفترة ٌتحاور مع الصم وٌمدهم باإلشارات التً ٌفتمرونها ولد ترن ذلن . خاصة بالصم

 .أثرا كبٌرا فً اإلشارات التونسٌة التً تؤثرت باإلشارات االٌطالٌة

 

 اتسمت هذه الفترة بعدة لماءات مع الصم مما أثر فً لؽة 1970 إلى حدود سنة 1957ومن سنة 

, "علً اللواتً"وفً أواخر السبعٌنات كان . وأكثر الصم من لماءاتهم بفضل الرٌاضة. اإلشارات التونسٌة

. وكان ثبلثتهم ٌعٌشون بٌن أناس ٌتمتعون بالسمع وٌتخاطبون باإلشارات, وهو أصم ولدٌه أخوان أصّمان

وبالخصوص ممهى المؽرب فً )كان ٌجمع عددا من المواطنٌن الصم فً بعض المماهً فً العاصمة 

 .أٌن بدأت لؽة اإلشارات التونسٌة تتطور (شارع فرنسا

 

 وكانت هذه AVSTجمعٌة صوت األصم التونسً " بعث علً اللواتً 1983 فٌفري سنة 15فً 

 .الجمعٌة تهتم بالّصم الكبار فً السن

 

 بداٌة لمشروع بحث جامعً 1999فكانت سنة . وبدأت تتطور لؽة اإلشارات فً تونس شٌئا فشٌئا

والذي كان أول بحث ٌتعلّك بالبحث اإلنسانً للؽة اإلشارات التونسٌة وتطبٌمها فً اإلدماج وذلن 

 . أشخاص من فرنسا6 أشخاص من تونس و10:  شخص16بمشاركة 

 

 .  التً أدرجت فٌها لؽة اإلشارات فً الدلٌل الجامعً وبداٌة تدرٌسها كلؽة فً المعهد2001حتّى سنة 

 

وبعد الثورة التونسٌة ظهرت العدٌد من الجمعٌات ومإسسات جدٌدة تهتم بالصم مثل المنظمة التونسٌة 

، "األكادٌمٌة الرٌاضٌة والتربوٌة للصم فً تونس"للدفاع عن حموق المعولٌن والتً تفرعت منها 

ورؼم التطور الواضح فً مجال الصم ولؽة ". إشارة"وإحداث المعهد الدولً للبحوث للؽة اإلشارات 

اإلشارات فً تونس إال أنه مازالت توجد نوالص بارزة من أهمهما عدم وجود المختصٌن فً لؽة 

اإلشارات ونمص المترجمٌن وتعرضهم للعدٌد من المشاكل العملٌة كؽٌاب الدعم والبحث فً لؽة 

 .اإلشارات من خبلل المنظور اللسانً وكذلن االجتماع اللسانً واللسانً النفسً
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VII. كتابة لغة اإلشارات: 
 

 :مفهوم الكتابة .1
 

تتضمن الكتابة مجموعة من المهارات البلزمة لجودة التعبٌر : "أحمد بلمٌس الكتابة كاآلتً. عرؾ د

والتواصل والتعلم، وهً وسٌط إرسال ٌوظفه اإلنسان فً نمل أفكاره وآرائه ومشاعره وأحاسٌسه مع 

إذ فً ممدورن التفاعل مع , اآلخرٌن، ومن ضمنهم األصدلاء واألساتذة مهما تعددت المسافة بٌنن وبٌنهم

وٌشكل النص المكتوب مساحة تفاعل مهم إن أحسنت استؽبللها . اآلخرٌن من خبلل الكلمة المكتوبة

بموجداته )والكتابة فعل تموم به الٌد وٌتحكم به الدماغ . وتوظٌفها فً التعلم الذاتً والتفاعل االجتماعً

وٌتطلب فعل الكتابة التدرٌب والممارسة للوصول إلى مستوى اإلتمان، إلى جانب  (من الحصٌلة المعرفٌة

وال ٌفوتنا التنوٌه فً هذا السٌاق . إتمان مهارات التفكٌر ومهارات الفهم واالستٌعاب، ومعالجة المعلومات

إلى أهمٌة التآزر الحركً البصري الذي ٌتجسد فً التناسك بٌن حركات العٌنٌن وحركات الٌدٌن فً أثناء 

 (2001بلمٌس، ). الكتابة
 

 .وكما نعلم أن لكل لؽة كتابة خاصة بها وكذلن لؽة اإلشارات لدٌها كتابتها الخاصة

 

 :كتابة لغة اإلشارات .2
 

هو نظام كتابة ٌتم فٌها تحوٌل لؽة اإلشارات الوصفٌة، وتعابٌر الوجه، وإٌماءات الجسم إلى رموز 

بصرٌة ٌمكن كتابتها ولراءتها، وتعتبر هذه الكتابة هً كتابة للؽة اإلشارات المعروفة والمستخدمة عند 

الصم، وهذا النظام ٌستخدم مع كل اإلشارات الموجودة فً العالم سواء كانت تونسٌة أو عربٌة أو فرنسٌة 

وما نفعله هو أننا نرسم أو نكتب هذه اإلشارات على الورق أو اللوحات . أو أمرٌكٌة أو اسبانٌة أوؼٌرها

أو حتى الحاسوب فٌستطٌع األصم لراءتها وهنا نستخدم كتابة لؽة اإلشارات لكافة األؼراض التً 

 .تستخدم فٌها كتابة أي لؽة

 

 :بداٌة كتابة لغة اإلشارات (أ 
 

 وذلن سنة William Stokoeأول ما ظهرت فكرة كتابة لؽة اإلشارات كانت على ٌد ولٌام ستوكو 

 وبالرؼم من أنه لام بنشر كتابة لؽة (SN) واختصر اسمه (Stokoe Nation) وُسمً حٌنها 1960
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اإلشارات فً كتاب خاص به إال أنه لم ٌجد لبوال شاسعا وكان هذا الكتاب ٌستخدم فمط من لبل 

 . المتخصصٌن وذلن عند الحاجة والضرورة فمط

 

 (Larso Vondre Lieth)   لٌث   وبناء على طلب من الباحث الرسو فوندر1974وفً سنة 

 حٌث طلب (The University of Copenhagen)وفرٌمه فً جامعة كوبن هاجن فً الدنمارن 

 إعداد نظام كتابة لئلشارة ولئلٌماءات الجسمٌة فكانت (Valerie Sutton)من األمرٌكٌة فالري ساتون 

 ولد عرؾ باسم كتابة (Sutton System)هذه بداٌة نظام كتابة لؽة اإلشارات باسم نظام ساتون 

 لئلشارة له، وأول من تعلموا كتابة اإلشارات هً (SW) واستخدم االختصار (Signwriting)اإلشارة 

 .  (The National Theatre Of Deaf - NTD)مجموعة المسرح الوطنً للصم فً أمرٌكا 

 

وبٌن .  كانت لؽة اإلشارات تكتب بالٌد وهذه الكتابة هً عبارة على خطوط فمط1985-1975وبٌن 

 أشهر لئلصدار وفً 3 كانت هنان صحٌفة تكتب بالٌد وتستؽرق هذه الصحٌفة 1984-1981أعوام 

  أول برنامج محوسب لكتابة لؽة اإلشارات (Ritchard Cleves) أعد رٌتشارد جلٌفٌز 1986عام 

 أما اآلن فتطورت كتابة لؽة اإلشارات وأصبح هنان العدٌد من (SignWriter)وأطلك علٌه اسم 

 . وؼٌرها(SW Edit) و(SW Java)البرامج  

 

 :أهمٌة كتابة لغة اإلشارة (ب 

 

 : أهمٌة كتابة لؽة اإلشارة كما ٌلًتبدو
 

 إن مستوى تعلٌم الصم األكادٌمً ٌشهد نسبة ضعٌفة جدا والذي ٌعود إلى الطرٌمة المستخدمة :أوال

لتعلٌم األطفال الصم ولٌس خلبل فً لدراتهم العملٌة كما ٌضن البعض، فاألصم ٌحتاج فً التعلٌم إلى 

طرٌمة تتبلءم مع خصائصه كؤصم مثل فمدان المدرة على السمع والنطك، لذا ٌجب استعمال طرٌمة كتابة 

من ؼٌر أن تمحمه بشكل  (أي لؽة اإلشارات)لؽة اإلشارات التً تعتمد على تعلٌم األصم بلؽته األم 

 .إجباري على التعامل مع مشكلة اللؽة المنطولة وبالنسبة لؤلصم ال ٌفهمها

 

 . إمكانٌة ترجمة الكتب العالمٌة باإلشارات وإمكانٌة الصم من المراءة بمفردهم بكتابتهم الخاصة:ثانٌا

 

 كتابة لؽة اإلشارات هً وسٌلة لتذكٌر األصم بمفردات اللؽة الجدٌدة وتساعد على تعلم لؽات :ثالثا

ٌجب علٌنا أن نحترم لؽة األصم وندعمها بالمدر الذي نعتمد فٌه بوجوب . ومفردات أخرى بشكل أفضل

 .احترامهم وتمدٌرهم باعتبارهم أفراد من المجتمع لهم الحموق وعلٌهم كامل الواجبات

 



36 
 

 إن كتابة لؽة اإلشارات ستضع األصم على لدم المساواة مع السامعٌن، حٌث سٌصبح ٌكتب :رابعا

 .بلؽته الخاصة مثلهم، كما أن كتابة لؽة اإلشارة ستزٌد ثمة األصم بنفسه وترفع مفهومه وتصوره لذاته

 

 كتابة ستعمل على تملٌل المعانً الضائعة فً الترجمة من اللؽة المنطولة إلى لؽة اإلشارة أو :خامسا

من لؽة اإلشارة إلى اللؽة المنطولة وهً تساعد أٌضا على تملٌل الترجمات البلزمة من لؽة إشارة إلى 

أخرى، فإذا أردنا على سبٌل المثال ترجمة كلمة معلم من لؽة اإلشارات األمرٌكٌة فإننا سنترجم إشارة 

معلم إلى كلمة معلم باللؽة االنجلٌزٌة ثم تترجم هذه الكلمة إلى كلمة معلم باللؽة العربٌة، ثم تترجم كلمة 

معلم العربٌة إلى إشارة معلم بلؽة اإلشارات العربٌة أما بوجود كتابة لؽة اإلشارات فنستطٌع ترجمة لؽة 

 .اإلشارات األمرٌكٌة مباشرة إلى لؽة اإلشارات العربٌة

 

 ستساعد كتابة لؽة اإلشارات على نمل المعلومة من األفراد الصم ومستعملً لؽة اإلشارات :سادسا

إلى األشخاص السامعٌن كؤفراد األسرة أو المعلمٌن أو األصدلاء أو األلارب وخاصة إذا كان هنان 

مشكلة عندهم فً متابعة األفراد الصم المحترفٌن فً لؽة اإلشارات  والذٌن ٌإدّونها بسرعة مما ٌجعل 

أمر متابعة لؽة اإلشارات صعبا على اآلخرٌن إضافة إلى أن األفراد الصم ٌمكنهم من الحصول على 

المعلومة بلؽة اإلشارات إذا كانت مكتوبة بدون االعتماد على اآلخرٌن حتى وإن كانت مهارتهم فً لؽة 

 .اإلشارات محدودة

 

 . إن كتابة لؽة اإلشارات ستساعد على سد ثؽرة فً تعلم المراءة وكتابة اللؽة المنطولة:سابعا

 

اعتمد الكثٌرون بؤن كتابة لؽة اإلشارات ستموم بعزل األفراد الصم والعدٌد من األسباب األخرى التً 

 .جعلتهم ٌرفضونها

 

لمد أثارت كتابة لؽة اإلشارات موجة من الرفض واالستهزاء حتى بٌن األفراد الصم أنفسهم وهذا ما 

 :ٌحدث دائما لؤلفكار الجدٌدة ومن األسباب التً دعتهم لرفض كتابة لؽة اإلشارات نذكر

 

 إن كتابة لؽة اإلشارات ستإدي إلى عزل األفراد الصم، وكؤن الصم ؼٌر معزولٌن على أرض :أوال

 (Han 1999). الوالع

 

 إن األصم لن ٌستطٌع تعلم اللؽة المنطولة، ولكن من خبلل الدراسات العلمٌة حول استخدام :ثانٌا

 .كتابة لؽة اإلشارات لزٌادة تعلم اللؽة المنطولة أثبتت عكس ذلن
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 لد ٌمال أنه عند الكتابة بهذه الطرٌمة تكون الكتابة بطٌئة وهذا الكبلم فٌه شًء من الصحة ومع :ثالثا

 .ذلن فالبطء هنا مبرر لعظمة الفائدة الموجودة

 

إن كتابة لؽة اإلشارات هً فكرة ثورٌة فً تعلٌم الصم وهً تستجٌب للتحدي المائم فً تعلٌم الصم 

والمتمثل فً تعلٌمهم بلؽتهم الخاصة لكن المشكلة كانت فً االعتماد بؤنه ال توجد طرٌمة تمكنهم من كتابة 

 (Sutton 2002). لؽتهم كما أنه من ؼٌر الممبول تمبل مستواه الضعٌؾ فً كتابة اللؽة المحكٌة

 

 :كتابة لغة اإلشارات تفٌد عدة أمور منها (ج 

 

 تسهٌل التعلٌم. 

 تعمٌك التفكٌر وتنمٌته. 

 زٌادة مفهوم الذات. 

 تحفظ التراث والثمافة و اإلطبلع على ثمافة اآلخرٌن. 

 اإلفادة فً توحٌد لؽة اإلشارات محلٌا وعربٌا. 

  بهذا األسلوب ستنتهً مشكلة دروس التعبٌر عند األصم ألن الصم ٌعانون من

 .الضعؾ فً المدرة التعبٌرٌة باللؽة العربٌة

 إن أي لؽة تكتب توضع على لدم المساواة مع اللؽات األخرى. 

  سٌستطٌع الطفل األصم من خبلل هذه الطرٌمة التعبٌر عن مكونات نفسه كتابٌا بشكل

 .أفضل

  وعلى كل حال ٌمكن استخدام كتابة اإلشارات كوسٌلة تعلٌمٌة داخل الفصل كواحدة

 .من الوسائل المتعددة التً ٌستخدمها المدرس

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المسم الثالث

 منهجٌة البحث
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 :المسم الثالث

 منهجٌة البحث

 

 

I. مجال الدراسة: 
 

 : نهج روسٌا بتونس17تمدٌم المدرسة االبتدائٌة  .1
 

 : نهج روسٌا بتونس17بٌانات عامة عن المدرسة االبتدائٌة  1-1
 

 :تمدٌم المؤسسة 1-1-1
 

 نهج روسٌا بتونس مإسسة تربوٌة دامجة تضم جملة من األطفال سواء 17إن المدرسة االبتدائٌة 

 .(سمعٌة وذهنٌة وعضوٌة)العادٌٌن أو ذوي اإلعالات المختلفة 

 

 .1995 فً العهد الفرنسً وانطلمت فكرة اإلدماج فٌها سنة 1892تؤسست سنة 

 

 . نهج روسٌا بتونس17المدرسة االبتدائٌة : اسم المؤسسة

 . نهج روسٌا بتونس17عدد: العنوان

  71 323 394 :الهاتف

 http://ent.cnt.tn/tunis1/17-rue-russie: البرٌد االلكترونً

 

 :نبذة تارٌخٌة عن نشأة المؤسسة 1-1-2
 

 Jules، ولد كانت تسمى عند نشؤتها مدرسة 1982 نهج روسٌا سنة 17أنشؤت المدرسة االبتدائٌة 

Feny ًوكان حٌنها من مإسسٌها 1903 أفرٌل 25 بمرار من طرؾ دمحم الهادي باشا باي والمإرخ ف ،

M.Synter وهو وزٌر الشإون الخارجٌة فً ذلن العهد و M.Massicaultكانت هذه .  المدٌر العام

المدرسة خاصة بالفتٌات وجلهن فرنسٌات وأجنبٌات، أما التونسٌات فعددهن للٌل نظرا إلى أن العائلة 

وعند فتح هذه المإسسة كان عدد التلمٌذات . التونسٌة محافظة وال ترؼب فً تنمل بناتهن خارج البٌت

http://ent.cnt.tn/tunis1/17-rue-russie
http://ent.cnt.tn/tunis1/17-rue-russie
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 تلمٌذة موزعة على ألسام تحضٌرٌة وألسام ابتدائٌة وألسام ثانوٌة، وحٌنها كانت تخضع لنظام 300

 ومن بعد Guillotوكانت أول مدٌرة لهذه المدرسة اآلنسة . ونظام خارجً ونصؾ ممٌم (مبٌت)داخلً 

الذي " ٌوسؾ السلوج"تداول على إدارتها العدٌد من المدرسٌن والمدٌرات واآلن هً تحت إشراؾ السٌد 

 .2014 إلى سنة 2010تسلم ممالٌد تسٌٌرها منذ بداٌة السنة الدراسٌة 

 

 :المولع الجغرافً للمدرسة .2
 

تمع المدرسة بنهج روسٌا والٌة تونس، حٌث أن ساحة المدرسة مؽلمة وهً تفتح على شارعٌن 

رئٌسٌٌن معروفٌن فً تونس األول نهج مرسٌلٌا وٌفتح علٌه باب اإلدارة األساسً والثانً نهج انملترا 

 .وهو مدخل التبلمٌذ

 

 : نهج روسٌا بتونس17مهام المدرسة االبتدائٌة  .3
 

تشرن المدرسة الولً ضمن مرحلة إدماج صؽارهم داخل المدرسة العادٌة من خبلل انعماد اجتماعات 

 .دورٌة بٌن فرٌك متعدد االختصاصات والمعلمٌن والولً والمدٌر

 

 : نهج روسٌا بتونس17البنٌة األساسٌة للمدرسة االبتدائٌة  .4

 

 :البنٌة األساسٌة 4-1
 

 نهج روسٌا ببناٌات فرنسٌة عالٌة السمؾ، وكذلن األبواب والنوافذ فهً 17تتمٌز المدرسة االبتدائٌة 

من النوع المرتفع جدا وهنان بعض منها والتً تدهورت حالتها رؼم اإلصبلحات المتواصلة، ولمد تم 

 . سنة122تجدٌد المجموعة الصحٌة مرتٌن طٌلة هاته المدة نظرا لعمر المدرسة الذي ٌفوق 

 

 :تتكون البنٌة األساسٌة من طابمٌن، علوي و سفلً
 

 طابك علوي ٌضم: 

 لاعات التدرٌس. 

 لاعتان لحصص الدعم . 

 لاعة لتموٌم النطك. 
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 طابك سفلً ٌضم: 

 لاعات التدرٌس. 

 لاعة إعبلمٌة. 

 مكتب المدٌر. 

 مكتب النائبة. 

 الساحة. 

  (إناث وذكور)دورة مٌاه. 

 دورة مٌاه المعلمٌن والمعلمات. 

 

 لسم وهً توفر أنشطة مختلفة نجد منها 14كما تجدر اإلشارة إلى أن كامل المدرسة تحتوي على 

 .(كرة السلة وكرة الٌد)الفردٌة والجماعٌة و الرٌاضٌة 

 

 :التجهٌزات 4-2
 

 مجهزة بحواسٌب وكراسً:لاعة إعالمٌة . 

 ٌحتوي على طاولة وكراسً وخزانة وآلة طابعة:مكتب المدٌر . 

 

 :الموارد البشرٌة .5
 

توفرالمدرسة العدد الكافً من الموارد البشرٌة لتسٌٌرها، من إطار إداري ومدٌر المإسسة ونائبة 

 .   معلم ومعلمة فً مختلؾ المواد ومعلم إعبلمٌة27المدٌرة و 
 

 .أما فً خصوص النهوض بكرة الٌد والسلة نجد ثبلث مختّصٌن
 

 : مختصا موزعٌن كاآلت11ًنجد  (المربٌن المختصٌن)أما بالنسبة للمختصٌن فً حصص الدعم 
 

 أخصائٌتٌن. 

 3مربٌات فً الفرنسٌة. 
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 معلمة سنة أولى. 

 معلم رٌاضٌات. 

 3معلمٌن فً العربٌة . 

 أخصائٌة نفسٌة. 

 العاملٌن بالمدرسة: 

 .حارسان لساحة المدرسة وحارسان أمام المدرسة:  حراس4 -

 . عامبلت نظافة3 -

 

 : نهج روسٌا بتونس17الموارد المالٌة للمدرسة االبتدائٌة  .6
 

تتؤتى الموارد المالٌة للمدرسة من معالٌم الترسٌم بالمدرسة وبعض المساعدات المالٌة الممدمة من لبل 

 .األولٌاء

 

 : نهج روسٌا بتونس17نظام سٌر العمل فً المدرسة االبتدائٌة  .7
 

ٌنطلك النشاط الٌومً بالمدرسة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة بعد الزوال وذلن من 

 .ٌوم االثنٌن إلى ٌوم السبت

 

 :التنظٌم اإلداري .8
 

ٌشرؾ مدٌر المدرسة على المدرسة وهو المسإول والمكلؾ بتسٌٌر الشإون اإلدارٌة وتنوبه نائبة 

 .المدرسة
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II. تمدٌم الفئات المستهدفة: 
 

 :كٌفٌة المبول .1

 

 نهج روسٌا عن طرٌك جمعٌة مساعدة الصم 17ٌتم لبول األطفال الصم المدمجٌن بالمدرسة االبتدائٌة 

بعد تمدٌم ملؾ صحً لكل طفل معنً . بتونس أو عن طرٌك جمعٌات التؤهٌل الصحً بتونس أو العمران

باألمر من األطباء المباشرٌن له من ناحٌة ومن الطبٌب المختص، وبعد تمرر اللجنة المختصة باإلدماج 

حٌث ترسل المطالب إلى المندوبٌة الجهوٌة للتربٌة المعنٌة حٌث ٌتم الموافمة وتمدّ المإسسات التربوٌة 

 .(...تحضٌري، أولى)بتراخٌص للتبلمٌذ المإهلٌن لئلدماج وتعٌٌن المستوى الذي سٌرسم فٌه التلمٌذ 

 

وهنا ٌتم تحدٌد المدرات المعرفٌة والذهنٌة وٌمسم األطفال حاملً اإلعالة السمعٌة على المدرسة 

 إلى السنة السادسة ٌدرسون حصصا عادٌة ى بنهج روسٌا من السنة األول16 والمدرسة عدد17عدد

 .تتخللها حصص دعم حسب جدول التولٌت المخصص

 

 :شروط المبول .2
 

 : داخل المدرسة من العادٌٌن أو ذوي اإلعالات المختلفة من خبلل الوثائك التالٌةلٌتم لبول األطفا

 

 .مطلب كتابً -

 .مضمون والدة -

 .بطالة تلمٌح -

 .شهادة إلامة -

 .ظرفان خالصا المعلوم ٌحمبلن عنوان الولً -

 .صورتان شمسٌتان -

 .بطالة إرشادات -

 .بطالة إعالة -

 . الصنادٌك االجتماعٌةىشهادة انخراط بإحد -
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 : خصائص الفئة .3
 

 تلمٌذا 389تمدم المدرسة جملة من الخدمات لؤلطفال المرسمٌن بها إذ تبلػ طالة االستٌعاب فٌها 

 تلمٌذا 41 تلمٌذا حاملً إعالات مختلفة ومنهم كذلن 60 ذكورا، منهم 216 إناثا و173ٌنمسمون إلى 

 . سنة موزعٌن على األلسام15 سنوات و6أصما تتراوح أعمارهم بٌن 

 

 :هنان عدّة ضوابط بالنسبة لفئة الصم نذكر منها

 

 ال ٌشرعون فً وجود حلول ألوالدهم إال فً سن متؤخرة ءظروؾ عائلٌة، وذلن أن األولٌا .1

 .وذلن للمشاكل العائلٌة المتواجدة بٌن األبوٌن

 

عملٌة اإلدماج هً عملٌة تمكن التلمٌذ من االندماج مع أصحابه فً الدراسة العادٌة ولوانٌن  .2

المإسسة مع تمتٌعه بحصص دعم زائدة وٌبذل معلّم التعلٌم العام كل مجهوده إللحاق الطفل 

 .بالمجموعة بصفة عادٌة وطبٌعٌة

 

 وؼاٌات تمٌٌز أبنائهم مهما كانت الظروؾ وهذا ؼٌر ءهنان حساسٌات متعددة من لبل األولٌا .3

 .منطمً بالطبع مع مراعاتنا لحاالتهم النفسٌة والظرفٌة

 

 .إن وزارة التربٌة هً المتبنٌة لهذه الفئات المدمجة ولٌس الجمعٌات كما ٌضن بعض األولٌاء .4

 

هنان انفصال إداري بٌن الجمعٌات المذكورة والمإسسات التربوٌة فمجرد حصول جمعٌة  .5

 .على الترخٌص لتسجٌل األبناء بالمدارس تنمطع العبللة

 

إن مرحلة اإلدماج لها لٌمة واعتبار للمدارس االبتدائٌة ولكن السإال الذي ٌتبادر إلى الذهن   .6

هو ما مصٌر هإالء التبلمٌذ بالنسبة للمرحلة اإلعدادٌة والثانوٌة العلٌا؟ فنستنتج محدودٌة 

سمعٌة ) والمعنٌٌن باألمر إلى تكوٌن مإسسات خاصة ءهاته التجربة ولذا ندعو بعض األولٌا

 .وبالتالً تكون النتائج أنفع (بصرٌة وذهنٌة وعضوٌة

 

 

 

III. ًأدوات العمل المٌدان 
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 :المالحظة .1
 

إن المبلحظة هً عبارة عن الجهد الحسً والعملً المنظم والمنتظم الذي ٌموم به الباحث بؽٌة التعرؾ 

على بعض المظاهر الخارجٌة المختارة، الصرٌحة والخفٌة للظاهر واألحداث والسلون الحاضر فً 

 .مولؾ معٌن وولت محدد

 

كما ٌمكن أن تُعّرؾ المبلحظة على إنها إحدى أدوات جمع البٌانات وتستخدم فً البحوث المٌدانٌة 

 التً ال ٌمكن الحصول علٌها عن طرٌك الدراسة النظرٌة أو المكتبٌة كما تستخدم تلجمع البٌانا

المبلحظة فً الحصول على البٌانات التً ال ٌمكن جمعها عن طرٌك االستمارة أو الممابلة والسجبلت 

اإلدارٌة أو اإلحصاءات الرسمٌة والتمارٌر أو التجرٌب وٌمكن للباحث تبوٌب المبلحظة وتسجٌل ما 

 .ٌبلحظه فً المبحوث سواء كان كبلما أو سلوكا

 

ثّم إّن الممصود بالمبلحظة هو المبلحظة العملٌة ورإٌة الشًء، فإذا رأٌت شٌئا فهذا ٌعنً أنن 

فالمبلحظة تحتاج إلى تدرٌب ولكً تكون المبلحظة فعالة ٌجب أن تكون منظمة كما ٌجب أن .  تبلحظه

 (.33 ص200الضامن )تحدد ما نرٌد مبلحظته وبؤي شكل ٌمكن أن تسجل 

 

 :الممابلة .2
 

تعد الممابلة أداة لجمع البٌانات البلزمة للبحث االجتماعً والتربوي، وٌمكن تعرٌؾ الممابلة بؤنها 

تفاعل لفظً ٌتم عن طرٌك مولؾ مواجهة ٌحاول فٌه الشخص المائم بالممابلة أن ٌستشٌر معلومات أو 

 .أراء أو معتمدات شخص آخر أو أشخاصا آخرٌن والحصول على بعض البٌانات الموضوعٌة

 

كما ٌمكن تعرٌؾ الممابلة بؤنها محادثة موجهة ٌموم بها فرد مع آخر أو أفراد آخرٌن الستؽبللها فً 

 .بحث علمً أو االستعانة بها فً التوجٌه والتشخٌص للعبلج

 

 .لٌست الممابلة منهجا، وإنما هً أداة من أدوات جمع المعلومات فً البحث العلمً

 

. تستخدم الممابلة فً الكثٌر من العلوم اإلنسانٌة، خاصة فً علم النفس وعلم االجتماع واألنثروبولوجٌا

وهً تموم على االتصال الشخصً واالجتماع وجها . ٌمصد بالممابلة المواجهة أو المعاٌنة أو االستجواب

لوجه بٌن الباحث والمبحوثٌن كّل على حدى، وتحدث منالشة أو محادثة موجهة من اجل البٌانات التً 

 (.1997العسلً،  :  2012دوٌري، )ٌرٌد الباحث الحصول علٌه وذلن لؽرض محدد 
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 : التمٌٌم .3
 

 : مفهومه1-3
 

إن التمٌٌم مفهوم البد من التطرق إلٌه نظرا ألهمٌته لبل أي تدخل تربوي هادؾ وسلٌم وٌعنً التمٌٌم 

التعبٌر العام الذي ٌدل على حساب المٌمة أو الحالة بالرجوع اؼلب األحٌان إلى ": دوالرند شٌه"حسب 

والتمٌٌم ٌتجدد . مثال أعلى أو إلى لاعدة معٌنة أو باالستناد إما إلى تمدٌرات ذاتٌة أو إلى لٌاسات معٌنة

 .تمنٌا بعبلمات شكل أو مإشر معتبر فً سلون معٌن أو نتائج معٌنة

 

 :أنواع التمٌٌم2-3
 

ٌستند التمٌٌم على مجموعة من االختبارات التمنٌة والعملٌة لجوانب متعدد ومختلفة تشتمل على المجال 

 : الذهنً العملً والنفس حركً واالجتماعً لؤلشخاص وٌضّم ثبلثة أنواع وهً كاآلتً

 

 :التمٌٌم األول (أ 

 هو التمٌٌم الذي ٌكون من لبل التدخل وهدفه بناء شروع التدخل

 Evaluation Formativeالتمٌٌم المستمر  (ب 

    هو تمٌٌم تكوٌنً ٌكون اثناء تطبٌك مشروع التدخل هدفه معرفة مدى الفهم التبلمٌذ ومكن المربً 

 .من المحافظة أو التعدٌل للبرنامج الممدم للفئة حسب مبلئمة لها

  Evaluation Sommativeالتمٌٌم النهائً (ج 

    وهو تمٌٌم جزائً ٌكون بعد انتهاء التدخل فٌمّكن المربى من معرفة المجاالت التً ٌحسن فٌها 

األطفال المعنٌٌن بالتدخل والنماط التً ٌشملها التحسن وتمكنه بالتالً من معرفة مدى مبلئمة النشاط 

 (.2002منتدى اإلعالة السمعٌة )لكل فئة فً موضوع التعهد 

 

 

 :تعرٌف التواصل االجتماعً .4
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التواصل االجتماعً بؤنه المهارة التً ٌبدٌها الطفل فً التعبٌر عن ذاته لآلخرٌن " جٌسلسون"ٌعرؾ 

 (.30 ص 2002دمحم، )واإللبال علٌهم واالتصال بهم ومشاركتهم فً األنشطة االجتماعٌة المختلفة 

 :تعرٌف االنتباه .5
 

االنتباه على انه هو المدرة على اختبار العوامل الوثٌمة الصلة بالموضوع  (2003المارسً، )عرؾ 

من بٌن مجموعة من الممٌزات الهائلة كالممٌزات السمعٌة أو اللمسٌة أو البصرٌة أو اإلحساس بالحركة 

 (.104ص 2003المارسً، )الحً "التً ٌصادفها الكائن

 

 : تعرٌف التركٌز .6
 

التركٌز هو حصر ما استطاع من الموة العملٌة والفكرٌة والجسدٌة وتوجٌه الحواس الخمس وتوفٌر 

. الراحة المكانٌة والزمانٌة لحل معظلة ما أو فً موضوع ما أو مشكلة ما إلٌجاد الحل األمثل واألفضل

 .باختصار هو لمة التفكٌر لتلن المعضلة

 

 :تعرٌف الذاكرة .7
 

ٌواجه المعولون وعلى األخص ذوي اإلعالة العملٌة صعوبات فً التذكر ممارنة بؤلرانهم ؼٌر 

السرطاوي )المعولٌن، وخاصة فً الذاكرة المرٌبة المدى حٌث ٌُعتبر االنتباه عملٌة ضرورٌة للتركٌز

 (.113، ص 2002والمرٌوٌو المارسً، 
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 المسم

 :الرابع

 تمدٌم حاالت الدراسة
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 :المسم الرابع

 

 تمدٌم حاالت الدارسة

 

 

I.  أسماء"تمدٌم الحالة األولى:" 
 

 ":أسماء"تمدٌم البٌانات الخاصة بالحالة األولى  .1
 

 .أسماء: االسم -

 . سنوات8: العمر -

 الثانٌة  أساسً: المستوى الدراسً -

  تونس:مكان اإللامة -

 2012سبتمبر : تارٌخ االلتحاق بالمدرسة -

 عمٌمة، وهً إعالة وراثٌة من أب وأم صم: درجة الصمم -

  إثنان:عدد األخوة -

 موظؾ ببنن: مهنة األب -

  موظفة بالشركة التونسٌة للكهرباء والؽاز:مهنة األم -

 ذكٌة وهادئة ومطٌعة، ال تتحرن كثٌرا وتحب المدرسة، متمٌزة عن :الخصائص السلوكٌة -

أصدلائها حٌث ال تعانً من مشكلة نفسٌة كونها صماء بل تتصرؾ على طبٌعتها، وتحب 

 .الجمٌع وخاصة معلمتها حٌاة

إلى عائلة جٌدة الدخل وتتمتع برعاٌة جٌدة من لبل أبوٌها " أسماء" تنتمً :المستوى االجتماعً -

 .إذ ٌحرصان على مرالبتها ومتابعة حالتها باستمرار
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 :مبررات اختٌار الحالة األولى .2
 

لم ٌكن اختٌاري للحالة األولى المستفٌدة من التدرٌب اعتباطٌا بل اخذت بعٌن االعتبار جملة من 

 :ومن أهّم األسباب أذكر. األسباب، منها الذاتٌة والموضوعٌة

 

 األسباب الموضوعٌة : 

 

 .انضباط الطفلة وحضورها باستمرار -

 .تتمتع بمدرة ممبولة على االنتباه والتركٌز -

 .هً طفلة ألبوٌن صم وتتخاطب باإلشارات الفرنسٌة -

 

 األسباب الذاتٌة: 

 

 .سهولة التواصل معها -

 .نصح المعلمة باختٌار هذه الحالة -

 .لادرة على أن تتجاوب معً فً األنشطة -

 

 :باعتماد شبكة تمٌٌم" أسماء"التمٌٌم األولً للحالة  .3
 

ٌعتبر التمٌٌم التربوي أساسً فً العملٌة التربوٌة فهو ٌمكننا من الكشؾ عن مكتسبات التلمٌذ ونمائصه 

فمعرفتنا الجٌدة بالتلمٌذ ضرورٌة لضمان . لنستطٌع أن نصنع مبلحظاتنا وتمدٌرنا بطرٌمة دلٌمة وسلٌمة

سبلمة التمدٌر والصدق فً الحكم، ولذلن فإن اعتماد شبكة تمٌٌم من أجل الولوؾ على الصعوبات التً 

 .وفً ما ٌلً نمدم التمٌٌم األولً بناء على ما أفرزته شبكة التمٌٌم. سنركز علٌها عند التدخل
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 :المجال االجتماعً 1.3

بمساعدة مترجم  أحٌانا ال نعم 

 لغة إشارات

    X .تشارن فً األنشطة االجتماعٌة

    X .تحترم المربً

    X .تتمبل وجود اآلخر

    X .تستعمل اللبالة فً التعامل

    X .مندمجة

    X . أفكارها بوضوحنتعبر ع

 

 :المجال الذهنً 2.3

 

 االنتباه والتركٌز: 

بمساعدة مترجم  أحٌانا ال نعم 

 لغة إشارات

    X .تستطٌع استٌعاب المعلومة

  X   .سرٌعة الفهم

 X    .تستطٌع إنجاز عملٌات حسابٌة

 X    .تركز أثناء إنجاز النشاط

 X    .تنتبه عند المٌام بنشاط

 

 الذاكرة: 

بمساعدة مترجم  أحٌانا ال نعم 

 لغة إشارات

    X .لادرة على االحتفاظ بالمعلومات ومعالجتها ذهنٌا

 X    .تتذكر النشاط

 X    .تتذكر ما درسته لبل ٌوم أو أكثر

  X   .التذكر المرٌب

   X  .التذكر البعٌد
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 :مجال اللغة والتواصل والتعبٌر 3.3

بمساعدة مترجم  أحٌانا ال نعم 

 لغة اشارات

   X  تستطٌع لراءة النص لراءة سلٌمة

 X    تجاوب على أسئلة النص

 X    تكتب جملة صحٌحة من مخٌلتها

 X    تعبر على صور شاهدتها

 X    تستطٌع المٌام بنشاط أو اكثر بمفردها

 

 

 :التمٌٌم األّولً بناء على  الممابالت مع المعلمٌن .4
 

 :تمٌٌم الحالة من الناحٌة السلوكٌة 1.4
 

بمدرتها على التواصل مع أصدلائها واآلخرٌن بطرٌمة سهلة فهً تلمٌذة مطٌعة " أسماء"تتصؾ 

 .وتحترم اآلخر

 

 :تمٌٌم  الحالة من الناحٌة التربوٌة 2.4
 

باعتبار الجانب التربوي هو الجانب الذي ٌشمل تدخلً فمد حاولت جاهدة أن أتعمك فٌه حٌث ركزت 

أسئلتً للمربٌة حول المإهبلت التربوٌة للحالة، كما استعنت بنتائج الثبلثً الثانً لكً ألٌّم المستوى 

تلمٌذة مواظبة ولكن ٌنمصها " أسماء"الدراسً لدٌها وأستخلص جملة من المعلومات، والتً تتمثل فً أن 

التركٌز داخل المسم وهذا ٌعود إلى عدم وجود مترجمة لؽة إشارات لتفسٌر الدرس، وهذا ما ٌجعلها تفمد 

" أسماء"وفً حال ؼٌاب مترجم للؽة اإلشارات تُمسً . تركٌزها، ألن أمامها معلمة تتكلم وهً ال تفهمها

 .ؼٌر لادرة على المٌام بؤّي نشاط

 

 ":أسماء"نتائج التمٌٌم األولً الخاص بالحالة األولى  .5
 

سؤلوم من خبلل الجدول التالً بعرض تؤلٌفً لمختلؾ نتائج التمٌٌمات التربوٌة الخاصة بالحالة األولى 

 ".أسماء"
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 نتائج التمٌٌمات التربوٌة: 1جدول رلم
 

 الممترحات الصعوبات المكتسبات مجاالت التمٌٌم

 

  مجال

التواصل 

 اإلجتماعً

تربط عبللات مع  -

اآلخر فهً شخصٌة 

اجتماعٌة تعتمد اللبالة 

فً التعامل مع 

 ناآلخرىً

تواجه صعوبة فً مجال  -

التعوٌل الكلً على الذات 

عند المٌام بحاجٌاتها ودائما 

تطلب المساعدة وإعادة 

الفهم عن طرٌك لؽة 

 اإلشارات

 

 

 تحتاج إلى الثمة بالنفس -

 

 

  المجال

 الذهنً

 

 

لادرة على فهم  -

  المعلومةبواستٌعا

ذكٌة ولدٌها ذاكرة جٌّدة،  -

لكن ٌبمى ضرورٌا وجود 

مترجم لؽة إشارات لكً 

ٌفسر لها المطلوب فتكون 

 .منتبهة ومركزة

 

ضرورة وجود مختص فً  -

لؽة اإلشارات بجانبها كً 

ٌفسر لها المطلوب سواء فً 

 المسم أو فً حصص الدعم

 

 

  مجال اللغة

والتواصل 

 والتعبٌر

المدرة على التعبٌر  -

باإلشارات وبطرٌمة 

مفهومة وواضحة كما 

أنّها لادرة على الكتابة 

والتعبٌر، وخطها 

 جمٌل جدا

 

 

الكبلم ؼٌر مفهوم عند  -

 لراءتها للنص

ضرورة تكثٌؾ حصص  -

 .لتموٌم النّطك

ضرورة وجود مختص فً  -

 لؽة اإلشارات

ضرورة التعامل معها  -

بلؽتها األم وخاصة 

 اإلشارات الفرنسٌة

 

II.  عتاب"تمدٌم الحالة الثانٌة:" 
 

 :تمدٌم البٌانات الخاصة بالحالة الثانٌة .1
 

 .عتاب: االسم -

 . سنة13: العمر -

 .لخامسة  أساسًا: المستوى الدراسً -

 . تونس:مكان اإللامة -

 .2009سبتمبر: تارٌخ االلتحاق بالمدرسة -

 . سنوات3 حادة وسبب إعالتها مرض بالحمى حٌن كان عمرها :درجة الصمم -
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 . إثنان:عدد األخوة -

 .عامل ٌومً: مهنة األب -

 .ربة بٌت: مهنة األم -

  للٌلة االنتباه والتركٌز، ومبتسمة دائما، مطٌعة وطٌبة وٌُحبها أصدلائها:الخصائص السلوكٌة -

 .كثٌرا، تشاؼب فً المسم كثٌرا، تحب عائلتها وترٌد النجاح ولكن ٌنمصها التركٌز

إلى عائلة متوسطة الدخل ولكنها تحظى برعاٌة عائلٌة " عتاب"تنتمً : المستوى االجتماعً -

 .جٌدة

 

 :مبررات اختٌار الحالة الثانٌة .2
 

لؤلسباب موضوعٌة وأخرى ذاتٌة، أّما األسباب الموضوعٌة فهً تتمثل " عتاب"لمت باختٌار حالة 

 :فً

 

 .المواظبة على الحضور الدائم إلى المدرسة -

 .عدم مشاركتها فً المسم -

 .عدم التركٌز -

 

 :وأما الذاتٌة فهً تتمثل فً

 

 .رؼبة عتاب فً التحسن وخوفها من الرسوب -

 .سهولة التواصل معها -

 

 :باعتماد شبكة التمٌٌم" عتاب"التمٌٌم األولً للحالة الثانٌة .3
 

ٌعتبر التمٌٌم األولً عملٌة أساسٌة هامة نظرا ألنه ٌمكننا من الحصول على اكبر كمٌة ممكنة من 

المعلومات وذلن من خبلل االختبارات االجتماعٌة والتربوٌة وذلن لتحدٌد نماط الضعؾ عند الحالة التً 

 .سنموم بتمٌٌمها فً المجال االجتماعً والمجال الذهنً ومجال اللؽة والتواصل والتعبٌر
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 :المجال االجتماعً 1.3

بمساعدة مترجم  أحٌانا ال نعم 

 لغة إشارات

    X .تربط عبللات مع اآلخرٌن

    X .تطلب مساعدة اآلخر

    X .تحترم اآلخر

    X .مندمجة

    X .تستعمل اللبالة فً التعامل

  X   .تشارن المجموعة فً األنشطة

 

 :المجال الذهنً 2.3

 

 االنتباه والتركٌز: 

بمساعدة مترجم  أحٌانا ال نعم 

 لغة إشارات

 X    . المعلومةبتستطٌع استٌعا

   X  .سرٌعة الفهم

 X    .تركز أثناء انجاز النشاط

 X    .تنتبه عند المٌام بنشاط

 X    .تفهم السإال المطروح

 

 الذاكرة: 

بمساعدة مترجم  أحٌانا ال نعم 

 لغة إشارات

   X  .لادرة على االحتفاظ بالمعلومات ومعالجتها ذهنٌا

    X .تتذكر النشاط

  X   .تتذكر ما درسته لبل ٌوم أو أكثر

  X   .التذكر المرٌب

    X .التذكر البعٌد
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 : مجال اللغة والتواصل والتعبٌر3.3

بمساعدة مترجم  أحٌانا ال نعم 

 لغة اإلشارات

  X   .تستطٌع لراءة النص باللؽة العربٌة

   X  .تستطٌع لراءة النص باللؽة الفرنسٌة

 X    .تجاوب على أسئلة النص

 X    .تستطٌع المٌام بنشاط أوأكثر بمفردها

 X    .تشارن فً الحوار

 

 :التمٌٌم األولً بناء على الممابالت مع المعلمٌن .4
 

 .تمٌٌم الحالة من الناحٌة السلوكٌة 1.4

 

ومن . كثٌرة التشوٌش فً المسم وتلعب وال تنجز تمارٌنها وال تنتبه، والتركٌز عندها منعدم" عتاب"

 .ناحٌة أخرى تتصؾ بمدرة هائلة على التواصل مع أصدلائها وهم ٌحبونها كثٌرا

 

 :تمٌٌم الحالة من الناحٌة التربوٌة 2.4
 

لدرات معرفٌة متوسطة ومن خبلل اطبلعً على الوثائك التربوٌة الخاصة بها " عتاب"تمتلن 

تملن خطا جمٌبل جدا ومنظما ممارنة " عتاب"وكراس المسم لهذه السنة والسنوات الفائتة الحظت أن

بؤصدلائها السامعٌن ولكنها تعانً من عدم التركٌز واالنتباه داخل المسم مع إنها تخاؾ كثٌرا من 

 .الرسوب
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 ":عتاب" نتائج التمٌٌم األولً الخاص بالحالة الثانٌة  .5

 

 نتائج التمٌٌمات األولٌة: 1جدول رلم

 

 الممترحات الصعوبات المكتسبات مجاالت التمٌٌم

 
 
  مجال التواصل

 االجتماعً

 
 

تكتسب الحالة سلوكا  -
إٌجابٌا فً المجال 

 االجتماعً

تحب المساعدة لكن من  -
الشخص الذي تختاره 
هً، وهاته المساعدة 

تكون من مختص فً لؽة 
 اإلشارات

وجود مختص فً لؽة  -
اإلشارات إلٌصال 

 المعلومة إلٌها
التعوٌل على ذاتها وذلن  -

 من خبلل ثمتها بنفسها

 
 

  ًالمجال الذهن 

تستطٌع ربط  -
األحداث ببعضها 

 البعض
ال تنسى أي إشارة  -

 تعطٌها إٌاها

ال تركز وال تنتبه إال  -
بطلب من المربٌة 

 ومرالبتها
ال تستطٌع المٌام بنشاط  -

 بمفردها

تحتاج إلى أنشطة تكون  -
هً راؼبة فٌها وتشد 

انتباهها وتركٌزها وهذا 
النشاط ٌكون من خبلل 

 مترجم للؽة اإلشارات

  مجال اللغة
والتواصل 
 والتعبٌر

لادرة على الكتابة  -
والتعبٌر حٌث أن 

 خطها جمٌل وواضح

لدٌها صعوبة كبٌرة فً  -
 لراءة النص بالفرنسٌة

تكثٌؾ دروس الفرنسٌة  -
ومراجعتها بلؽة 

 اإلشارات

 

III.  وسٌم"تمدٌم الحالة الثالثة:" 
 

 :تمدٌم البٌانات الخاصة بالحالة الثالثة .1
 

 .وسٌم: االسم -

 . سنة11: العمر -

 .الخامسة  أساسً: المستوى الدراسً -

 1 المدٌنة الجدٌدة :مكان اإللامة -

 .2009سبتمبر: تارٌخ االلتحاق بالمدرسة -

 .  متوسط وسبب إعالته وراثً:درجة الصمم -

 .إثنان: عدد اإلخوة -
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 . أعمال حّرة:مهنة األب -

 .ربة بٌت: مهنة األم -

 طفل هادى ومطٌع وٌحترم الؽٌر، ٌجتهد لٌرضً المعلمة وٌرٌد دائما :الخصائص السلوكٌة -

 .الخروج إلى السبورة والمشاركة فً المسم، وهو ذكً وٌنجز دائما تمارٌنه

 ٌنتمً وسٌم إلى عائلة تمتّعه برعاٌة جٌدة وهً حرٌصة على مرالبة :المستوى االجتماعً -

 .مستواه الدراسً

 

 :مبرر اختٌار الحالة الثالثة .2
 

 أسباب موضوعٌة: 

 .تؤٌٌد المعلمة المإطرة لهذا االختٌار باعتباره تلمٌذ جٌّد -

 .انضباط الطفل وحضوره باستمرار -

 .ٌتمٌز بعدٌد اإلمكانٌات التً ٌمكن تحسٌنها والعمل علٌها -

 

 أسباب ذاتٌة: 

 

 .لادر على أن ٌتجاوب معً فً األنشطة -

 .شخصٌة اجتماعٌة -

 

 :باعتماد شبكة تمٌٌم" وسٌم"التمٌٌم األولً للحالة  .3
 

 :تطرلت من خبلل هذا التمسٌم إلى ثبلث مجاالت وهً كاآلتً

 

 االجتماعً المجال. 

 ًالمجال الذهن. 

 مجال اللؽة والتواصل والتعبٌر. 
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 :االجتماعً المجال 1.3

بمساعدة مترجم  أحٌانا ال نعم 

 لغة إشارات

    X ٌطلب مساعدة اآلخر

    X ٌساعد زمبلئه

    X ٌشارن المجموعة فً األنشطة

    X ٌنتبه لتعلٌمات المعلمة

    X ٌحترم اآلخر

    X ٌستؤذن لبل استعمال حاجٌات ؼٌره

 

 :المجال الذهنً 2.3
 

 والتركٌز االنتباه: 

بمساعدة مترجم  أحٌانا ال نعم 

 لغة إشارات

    X .سرٌع الفهم

    X .ٌتمٌد بما هو مطلوب

    X .ٌركز داخل المسم وعند المٌام بنشاط

    X .ٌفهم التعلٌمات البسٌطة

 X    .ٌفهم التعلٌمات المركبة

 

 الذاكرة: 

بمساعدة مترجم  أحٌانا ال نعم 

 لغة إشارات

  X   ٌعتمد التفكٌر المنطمً فً العمل

    X . االحتفاظ بالمعلومات ومعالجتها ذهنٌاىلادر عل

    X .ٌتذكر ما درس لبل ٌوم أو أكثر

  X   .التذكر المرٌب

     .التذكر البعٌد
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 : مجال اللغة والتواصل والتعبٌر3.3

بمساعدة مترجم  أحٌانا ال نعم 

 لغة إشارات

 X    .ٌجاوب على أسئلة النص

   X  .ٌستطٌع المٌام بنشاط بمفرده

    X .كبلمه مفهوم

    X .ٌستطٌع لراءة ما هو مطلوب منه

 X    .ٌستطٌع اإلجابة على أسئلة النص بالفرنسٌة

 

 :التمٌٌم األولً بناء على الممابالت مع المعلمٌن .4
 

 :تمٌٌم الحالة من الناحٌة  السلوكٌة 1.4
 

 .مع أصدلائه بطرٌمة سهلة وهو محب للجمٌع ومطٌع وٌحترم المعلمة" وسٌم"ٌتواصل 

 

 :تمٌٌم الحالة من الناحٌة التربوٌة 2.4

 

لدرات معرفٌة جٌدة وهو طفل ٌركز وٌنتبه عند طلب المعلمة ولادر على التفكٌر " وسٌم"ٌمتلن 

وإنجاز تمارٌنه، ولكن ٌحتاج دائما إلى مساعد مختص فً لؽة اإلشارات لكً ٌساعده وٌفهمه الكلمات 

 .الجدٌدة التً لم ٌستطع فهمها بمفرده

 

 ":وسٌم"نتائج التمٌٌم األولً الخاص بالحالة الثالثة  .5
 

 نتائج التمٌٌمات األولٌة: 1جدول رلم

 الممترحات الصعوبات المكتسبات مجاالت التمٌٌم

  مجال

 التواصل

اكتساب وسٌم آلٌات  -

 التواصل واحترام اآلخر

التعوٌل أكثر على  -

 الذات 

 مزٌد الثمة بالنفس -

 

  المجال

 الذهنً

 

إمكانٌة فهم ما هو مطلوب  -

 منه والمٌام بؤنشطة

 

ال ٌفهم التعلٌمات  -

 المركبة

وجود مختص فً لؽة  -

اإلشارات لتسهٌل 

التعلٌمات المركبة لصد 
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توجٌهه إلى ما هو مطلوب 

 منه

  مجال اللغة

والتواصل 

 والتعبٌر

لدٌه ثمافة لؽوٌة ال بؤس بها  -

حٌث انه عندما ٌتحدث ٌكون 

 كبلمه مفهوم

لدٌه صعوبة فً  -

الكلمات الجدٌدة سواء 

 بالعربٌة أو الفرنسٌة

تكثٌؾ األنشطة التً  -

تساعده على حفظ وفهم 

 الكلمات الجدٌدة

 

IV.  أشرف"تمدٌم الحالة الرابعة:" 
 

 :تمدٌم البٌانات الخاصة بالحالة الرابعة .1
 

 . أشرؾ:االسم -

 . سنة11:العمر -

 .الخامسة أساسً: المستوى الدراسً -

 . ابن خلدون:مكان اإللامة -

 . 2009 سبتمبر :تارٌخ االلتحاق بالمدرسة -

 . حادة وسبب إعالته وراثً:درجة الصمم -

 .1: عدد األخوة -

 .ممرض: مهنة األب -

 .ربة بٌت: مهنة األم -

 للٌل االنتباه وضعؾ التركٌز، وهو كسول جدا وال ٌبذل أي جهد فً :الخصائص السلوكٌة -

وصار فً آخر هذه السنة ال ٌرٌد الدراسة، وال ٌفكر . التفكٌر وإنجاز تمارٌنه، كما أنّه مشاؼب

 .إالّ فً شراء الحٌوانات واللعب على االنترنت فمط

 .مع والدٌه فً حالة اجتماعٌة متوسطة" أشرؾ" ٌعٌش :المستوى االجتماعً -

 

 :اختٌار الحالة الرابعة مبررات .2
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نظرا لعدة أسباب " أشرؾ"    بعد المبلحظة وبناء عبللة مع الفئة توصلت إلى اختٌار الحالة 

 :أبرزها
 

 .معاناته من عدة صعوبات -

 .حالة مٌئوس منها نظرا لكونه ال ٌرٌد أن ٌتعلم أو أن ٌبذل أي جهد" أشرؾ"الكل أشار بؤّن  -

 .عدم المشاركة فً األنشطة الممترحة من لبل المعلمة -

 .كسول جدّا -

 ":أشرف"التمٌٌم األولً بناء على المالحظة لحالة  .3
 

سؤعتمد على شبكة تمٌٌم أولً تبٌن لنا المدرات والصعوبات والحاجٌات " أشرؾ"بؽٌة تمٌٌم حالة 

 : التً من المهم التطلع إلٌها خبلل العمل على هذه الحالة وذلن فً عدة مجاالت أال وهً

 

 ًالمجال االجتماع. 

 ًالمجال الذهن. 

 مجال اللؽة والتواصل والتعبٌر. 

 

 :االجتماعً المجال 1.3

بمساعدة مترجم  أحٌانا ال نعم 

 لغة إشارات

  X   .ٌشارن المجموعة فً األنشطة

   X  .ٌعبر عن أفكاره بوضوح

    X .ٌتولؾ عن النشاط الذي بدأ فٌه

   X  .ٌنتبه لتعلٌمات المعلمة

    X .ٌربط عبللات مع اآلخر

 

 المجال الذهنً  2.3
 

 والتركٌز االنتباه: 

بمساعدة مترجم  أحٌانا ال نعم 

 لغة إشارات
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   X  .ٌركز داخل المسم وعند المٌام بنشاط

 X    .ٌفهم التعلٌمات البسٌطة

   X  .ٌفهم التعلٌمات المركبة

   X  .سرٌع الفهم

   X  .ٌبذل مجهودا إلنجاز التمارٌن بمفرده

 

 

 

 

 الذاكرة: 

بمساعدة مترجم  أحٌانا ال نعم 

 لؽة إشارات

لادر على اإلحتفاظ بالمعلومة ومعالجتها 

 .ذهنٌا

 X   

 X    .ٌتذكر الدرس الدي لرأه البارحة

   X  .التذكر البعٌد

 X    .ٌستطٌع استٌعاب المعلومة

   X  .لادر على حفظ جدول الضرب

 

 :مجال اللغة والتواصل والتعبٌر 3.3

بمساعدة مترجم  أحٌانا ال نعم 

 لغة إشارات

 X    .ٌستطٌع لراءة نص  باللؽة العربٌة

   X  .ٌستطٌع لراءة نص باللؽة الفرنسٌة

 X    .ٌجاوب على أسئلة النص

   X  .ٌستطٌع المٌام بنشاط أو أكثر بمفرده

  X   .كبلمه مفهوم

 

 :التمٌٌم األولً بناء على الممابالت مع المعلمٌن .4

 

 :تمدٌم الحالة من الناحٌة السلوكٌة 1.4
 

 .لادر على التواصل مع أصدلائه واللعب معهم، شخصٌة مزاجٌة
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 :تمدٌم الحالة من الناحٌة التربوٌة 2.4

 

أشرؾ ال ٌركز وال ٌنتبه داخل المسم وال فً حصص الدعم وٌتصؾ بكونه تلمٌذ كسول جدا طوال 

لٌس تفكٌره فً الدرس نظرا ألنّه مولع . الولت ومرهك وال ٌبذل أي مجهود لكً ٌفكر وٌنجز تمارٌنه

 .بالحٌوانات وشراءها واللعب مع أصدلائه على االنترنت

 

 

 

 

 ":أشرف"نتائج التمٌٌم األولً الخاص بالحالة الرابعة  .5

 

 نتائج التمٌٌمات األولى: 1جدول رلم
 

مجاالت 

 التمٌٌم

 الممترحات الصعوبات المكتسبات

 

  مجال

التواصل 

 االجتماعً

 

ٌربط عبللات مع  -

اآلخر هو شخصٌة 

 .اجتماعٌة

لدٌه صعوبة كبٌرة فً  -

التعوٌل على نفسه وال 

ٌشارن فً األنشطة 

الجماعٌة لٌس عجزا منه  

 .بل ألنّه كسول

ٌحتاج إلى أنشطة تجعله  -

 .ٌعمل، ورعاٌة خاصة

ٌحب االعتناء بنفسه  -

 .واالعتماد على ذاته للٌبل

 

 

 

  المجال

 الذهنً

 

 

 

لادر على فهم  -

 .التعلٌمات البسٌطة

 

ؼٌر لادر على التركٌز  -

 .واالنتباه داخل المسم

لدٌه صعوبة كبٌرة فً  -

حفظ جدول الضرب وهو 

كسول جدا وال ٌبذل أي 

 جهد لٌتذكر ما درسه 

ال ٌموم بانجاز ما تطلب  -

 .منه المعلمة

تدعٌم مهارات التنكٌر  -

لدٌه وذلن بإعادة التمارٌن 

مرارا وبطرٌمة تجعله 

ٌفهم الدرس وٌحبه 

وبالتالً ٌستطٌع التركٌز 

 .والحفظ

وجود مختص فً لؽة  -

اإلشارات كً ٌساعده 

 .على   فهم التعلٌمات

 

  مجال اللغة

والتواصل 

 

 .لادر على الكتابة -

ؼٌر لادر على لراءة نص  -

 .بالفرنسٌة

ال ٌستطٌع انجاز نشاط  -

تكثٌؾ أنشطة فً مادة  -

الفرنسٌة مع ضرورة 

وجود مختص فً لؽة 
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اإلشارات لٌفهمه الكلمات  .بمفرده والتعبٌر

 .الصعبة

 

 

V.  أنس"تمدٌم الحالة الخامسة:" 
 

 :تمدٌم البٌانات الخاصة بالحالة الخامسة .1
 

 .أنس: االسم -

 .سنة11: العمر -

 . أساس5ً: المستوى الدراسً -

 .1المنار : مكان اإللامة -

 .2007سبتمبر: تارٌخ االلتحاق بالمدرسة -

 .عمٌمة وسبب اإلعالة هو مرض الحمى: درجة الصمم -

 .إثنان: عدد األخوة -

 .أستاذ جامعً: مهنة األب -

 .ربة بٌت: مهنة األم -

شخصٌة اجتماعٌة هادئة تحب الخٌر إلى الؽٌر، وهً ودٌعة ومؽرمة جدا : الخصائص السلوكٌة -

 .وطموحها أن تصبح رسامة باهرة ومعروفة فً العالم كما أنّها ذكٌة وتساعد أصدلائها.  بالرسم

إلى عائلة جٌّدة الدخل وٌحبونها كثٌرا ودائما ٌشجعونها على " أنس"تنتمً : المستوى االجتماعً -

 .الدراسة

 

 :مبرر اختٌار الحالة الخامسة .2
 

 .حضورها المستمر -
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 .سهولة التواصل معها -

 .للرسم الذي سٌشجعنً فً إنجاز مشروعً التطبٌمً" أنس"حب  -

 .تؤٌٌد المعلمة لهذا االختٌار باعتبارها تلمٌذة ممتازة -

 

 :باعتماد شبكة تمٌٌم"أنس"للحالة  التمٌٌم األولً .3
 

وهذا التمٌٌم ٌبٌن لنا المدرات والصعوبات " أنس"سؤعتمد على شبكة تمٌٌم أولً بؽٌة تمٌٌم حالة 

 .والممترحات التً من المهم التطلع إلٌها خبلل العمل مع هذه الحالة

 

 :االجتماعً المجال 1.3

بمساعدة مترجم  أحٌانا ال نعم 
 لغة إشارات

    X .تربط عبللات مع اآلخر
    X .تساعد أصدلاءها

    X .تنتبه لتعلٌمات المعلمة
    X .تستعمل اللبالة فً التعامل

    X .تتمبل وجود اآلخر
    X .مندمجة

    x .تعبر عن أفكارها بوضوح
 

 :المجال الذهنً 2.3
 

 والتركٌز االنتباه: 
بمساعدة مترجم  أحٌانا ال نعم 

 لغة إشارات
    X .سرٌعة الفهم

    X .تتمٌد بما هو مطلوب

    X .تركز فً المسم

    X .تفهم التعلٌمات البسٌطة

 X    .تفهم التعلٌمات المركبة

 
 الذاكرة 

بمساعدة مترجم  أحٌانا ال نعم 
 لغة إشارات

    X .تعتمد على التفكٌر المنطمً فً العمل
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  X   .تتذكر ما لرأته لبل ٌوم أو أكثر

 X    .تتذكر ما لرأته لبل سنة

لادرة على االحتفاظ بالمعلومة ومعالجتها 
 .ذهنٌا

X    

    X .تحفظ اإلمبلء التً تطلبها منها المعلمة
 

 :مجال اللغة والتواصل والتعبٌر 3.3
بمساعدة مترجم  أحٌانا ال نعم 

 لغة اإلشارات
 X    .تجاوب على أسئلة النص

   X  .تستطٌع المٌام بنشاط بمفردها

    X تستطٌع لراءة ماهو مطلوب منها

 X    .تستطٌع اإلجابة على أسئلة النص بالفرنسٌة

    X .تكتب جمبل واضحة

 X    .تنظم أفكارها
 

 :التمٌٌم األولً بناء على الممابالت مع المعلمٌن .4
 

 :تمٌٌم  الحالة من الناحٌة السلوكٌة 1.4
 

شخصٌة اجتماعٌة ٌحبها أصدلائها كثٌرا وكذلن المعلمٌن وهً هادئة وتحترم الؽٌر ومطٌعة كما " أنس"

 .أّن التعامل معها سهل

 

 : تمٌٌم الحالة من الناحٌة التربوٌة 2.4
 

تعممت مع هذه الحالة فً مإهبلتها التربوٌة كما استعنت بنتائج الثبلثً األول والثانً واطلعت على 

" أنس"كراساتها لهذه السنة لكً ألٌم مستواها الدراسً فاستخلصت جملة من المعلومات تتمثل فً أن 

كما أنّها تنتبه وتركز داخل المسم وتصؽً إلى ما تطلب منها . تلمٌذة ذكٌة وتهوى الرسم وهً طموحة

جمٌع كراساتها سواء . لدٌها مشكلة فً التعبٌر ولكن هذه الصعوبة لٌس كارثٌّة ممارنة بزمبلئها. المعلمة

 .فً العربٌة أو الفرنسٌة هً منظمة وخطها جمٌل جدا

 

 ":أنس"نتائج التمٌٌم األولً الخاص بالحالة الخامسة  .5

 

 نتائج التمٌٌم األولً: 1جدول رلم

 

مجاالت 

 التمٌٌم

 الممترحات الصعوبات المكتسبات
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  مجال

التواصل 

 االجتماعً

شخصٌة اجتماعٌة تحب  -

 .الؽٌر

 .تستعمل اللبالة فً التعامل -

 .تساعد أصدلاءها -

خجولة فً بعض  -

األحٌان عند وجود 

 .شخص ؼرٌب

تزٌد ثمة أنس بنفسها  -

عند وجودها فً 

وضعٌات تعتمد على 

 .اإلعتماد على الذات

  المجال

 الذهنً

تستطٌع استٌعاب المعلومة  -

وهً لادرة على التركٌز 

داخل المسم وفهم التعلٌمات 

البسٌطة وتذكر ما درسته 

 .لبل ٌوم

تعانً من عدم فهم  -

 .التعلٌمات المركبة

ضرورة وجود مساعد  -

مختص فً لؽة 

اإلشارات لٌفهمها ما ال 

 .تستطٌع فهمه

  مجال اللغة

والتواصل 

 والتعبٌر

خطها جمٌل وتستطٌع أن  -

 .تمرأ ما هو مطلوب منها

ال تتمكن من اإلجابة  -

على األسئلة المطلوبة 

 .  منها بمفردها

وجود مختص فً لؽة  -

اإلشارات ٌساعدها على 

فهم المفردات الجدٌدة 

 .فً اللؽة الفرنسٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المسم الخامس

 نتائج االختبارات 

إلى أي مدى كتابة لغة اإلشارات تساعد على تحسٌن تعلٌم 

 الصم األكادٌمً
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 :المسم الخامس

 

 نتائج االختبارات 

 

إلى أي مدى كتابة لغة اإلشارات تساعد على تحسٌن تعلٌم الصم 

 األكادٌمً

 

i.  أسماء"برنامج التدخل التربوي اإلفرادي الخاص بالحالة األولى:" 

 

 "المستوى السنة الثانٌة"تمٌٌم فً مادة الحساب : النشاط األول .1
 

 وضعٌات صؽٌرة، وهو ٌعتمد على جمع المبالػ وذلن بالنمود المزٌفة 5هو تمٌٌم ذهنً ٌتكون من 

 .من خبلل استعمال عملٌة الجمع والطرح

 

 اإلعداد المادي للنشاط األول: 

 

 الفضاء الوسائل محتوى الحصة الحصة النشاط

 

 

 

 تمٌٌم 
 

 حساب

2014/5/9 

  دق30

  إلى 9من الساعة 

 10الساعة 

تمٌٌم " أسماء"انجاز  -

بمفردها دون " الحساب"

 .مساعدة من أي طرؾ

 

 .للم أزرق -

 .للم زٌنة -

 

 .لاعة الدعم

2014/5/20 

  دق30

  إلى8من الساعة 

 10الساعة 

نفس " أسماء"إعادة انجاز 

وذلن " الحساب"تمٌٌم 

بمساعدتً وإعادة كتابة تمٌٌم 

الحساب بكتابة لؽة اإلشارات 

 .الفرنسٌة

 

 .للم أزرق -

 .للم زٌنة -

 

 

 .لاعة الدعم
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 تنفٌذ النشاط: 

 

 : الحصة األولى1-1

 

 اإلجرائٌة األهداف: 
 

 .بمفردها دون مساعدة من أي طرؾ" الحساب"لتمٌٌم " أسماء"إنجاز

 

 سٌر النشاط: 
 

عند الطاولة بمفردها وجلست بجانبها لتحس بالطمؤنٌنة، ثم " أسماء"لمت فً بداٌة الحصة بوضع 

على الطاولة وطلبت منها انجاز هذا التمٌٌم بمفردها دون أن تطلب منً أّي "  الحساب"وضعت تمٌٌم 

كان علٌها فمط أن تركز وتفهم . مساعدة ودون أن ألرأ لها نص السإال أو أن أعٌد لها السإال باإلشارات

 .المطلوب من السإال وتجٌب عنه

 

لٌس : "المٌام بتمٌٌم الحساب وؼضبت منً كثٌرا ولالت لً مستعملة لؽة اإلشارات" أسماء"رفضت 

 ".بإمكانن أن تتركٌنً بمفردي لكً أنجز هذا التمٌٌم، فكل من ٌدرسوننً ٌمومون بتفسٌر المطلوب

 

فهً ال ترٌد انجاز أي . عند لٌامها بهذا النشاط" أسماء"وجدت حما صعوبة كبٌرة فً التعامل مع 

 .تمرٌن بمفردها، فعند كل سإال تطلب منً أن أفسر لها المطلوب وعندما أرفض تؽضب منً كثٌرا

 

أن تمرأ لً األسئلة فمرأت لكنها لم تستطع فهم الممصود وبالتالً لم تدرن " أسماء"طلبت من 

فحاولت لدر اإلمكان مستعملة لؽة اإلشارات . أحست فعبل بالعجز وعدم اإلجابة عن أي سإال. اإلجابة

أن ألنعها أنها تلمٌذة ذكٌة وبإمكانها اإلجابة بمفردها وإنً فً الحصة المادمة سؤعٌد لها تفسٌر هذا التمٌٌم 

وإعادة كتابته بلؽة اإلشارات، فالتنعت للٌبل وأجابت على معظم األسئلة والتً كانت األخطاء فٌها كثٌرة، 

 . لم تفهمها وبالتالً لم تجب علٌها4والوضعٌة رلم 
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 تعد تمٌٌم الحساب بمفردها" أسماء: "1صورة عدد

 

 

 تمٌٌم الحصة األولى للنشاط األول: 
 

تلمٌذة ذكٌة وممتازة وتحب الرٌاضٌات كثٌرا وترٌد دائما أن تنجز أنشطة " أسماء"بالرؼم من أن 

 .الرٌاضٌات إال أنها لم تفهم التمٌٌم ولم تنجزه
 

عدم وجود مساعد مختص فً لؽة اإلشارات جعلها تفمد الثمة بنفسها وال تنجز التمٌٌم وضاع 

 .تركٌزها وانتباهها لعدم إفهامها المطلوب

 

 : الحصة الثانٌة1-2

 

 اإلجرائٌة األهداف: 
 

إعادة انجاز نفس التمٌٌم وذلن بإعادة كتابة نص التمٌٌم بكتابة لؽة اإلشارات الفرنسٌة ومساعدتها 

 .على فهمه وذلن باعتماد لؽة اإلشارات الفرنسٌة

 

 سٌر النشاط: 
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عند الطاولة وجلست بجانبها، ثم " أسماء"لمت فً بداٌة الحصة بتهٌئة لاعة الدعم وذلن بوضع 

وضعت لها فوق الطاولة تمٌٌم الحساب الذي كان مكتوبا بلؽة اإلشارات وعندما رأته فرحت كثٌرا 

 وفهمته، ثم 1بدأت بترجمة نص االنطبللة رلم ". أفهمه، أفهمه "توولفت صائحة معبرة بلؽة اإلشارا

ثم اتجهت إلى أسئلة التمٌٌم فكنت ألوم بترجمة السإال باإلشارات لكً تفهم . طلبت منها أن تعٌده ففعلت

المطلوب، ثم أترن لها الولت الكافً لئلجابة وأمر إلى السإال الذي ٌلٌه وهكذا إلى أن انتهى التمٌٌم 

، وعند لدوم والدها وهو أصم "أنت السبب فً لدرتً على فهم دروسً"بتمبٌلً لائلة " أسماء"ولامت 

تمكٌنها من نسخة من النشاط لترٌه إلى " أسماء"الصطحابها، أرته النشاط  ففرح به كثٌرا، وطلبت منً 

 .والدتها وهً صماء كذلن وذلن لتعرؾ أن ابنتها لد فهمت الدرس

 

 

 

 أسماء تعد تمٌٌم الحساب بكتابة لغة اإلشارات: 2صورة عدد

 

 تمٌٌم الحصة الثانٌة للنشاط األول: 
 

بالفرح والراحة النفسٌة حتّى استطاعت المٌام بالنشاط وهً فً ؼاٌة " أسماء"بمجرد أن أحست 

كثٌرا النجاز التمٌٌم إضافة " أسماء"السعادة والضحكة ال تفارق شفتٌها، حٌث أن هذه الطرٌمة ساعدت 

تتحدث " أسماء"إلى كون التمٌٌم كتب بكتابة لؽة اإلشارات الفرنسٌة وهذا ما ساعدها على مزٌد الفهم ألن 

 .اإلشارات الفرنسٌة، فلم أحس بالولت كٌؾ مّر وهً تنجز هذا التمٌٌم

 

 التمٌٌم النهائً للنشاط األول: 
 

                                                           
تم إدراج هذه الصورة بعد الحصول على الموافمة من صاحبتها . 
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وتحسٌن تعلٌمها األكادٌمً، حٌث أن الفرق فً النتٌجة " أسماء"ساهم هذا النشاط فً تحسٌن لدرة 

كان واضحا، فإعجابها بهذه الطرٌمة جعلها تتباهى أمام أصدلائها وتبٌن لهم أنها أفضل منهم، فجعلت فً 

كل مّرة تسؤل أحد أصدلائها عن إشارة مكتوبة وهم ٌنجزونها بالخطؤ فتضحن وتعٌد لهم اإلشارة 

 .الصحٌحة وهذا ما جعلها تتمٌز كثٌرا عند المٌام بهذا النشاط

 

 "السنة الثانٌة مستوى"تمٌٌم فً اإلٌماظ العلمً: الثانً النشاط .2
 

 وضعٌات لصٌرة، وهو ٌعتمد على اكتشاؾ األجسام الصلبة واألجسام 4هو تمٌٌم ذهنً ٌتكون من 

اللٌنة واألجسام السائلة، وعلى التنفس عند اإلنسان، ومرض الزكام، إضافة إلى التعرؾ على الموة 

 .العضلٌة والموة المؽناطٌسٌة والموة الكهربائٌة
 

 

 

 

 ًاإلعداد المادي للنشاط الثان: 

 

 الفضاء الوسائل محتوى الحصة الحصة النشاط

 

 تمٌٌم
 
 فً

 

اإلٌماظ 
 العلمً

2014/5/10 

  دق30

  إلى 8من الساعة 

 9الساعة 

لتمٌٌم فً " أسماء"انجاز  -

بمفردها دون " اإلٌماظ العلمً"

 .مساعدة من أي طرؾ

 

 .للم أزرق -

 ألبلم -

 .ملونة

 

لاعة 

 .الدعم

2014/5/22 

  دق30

  إلى9من الساعة 

 10الساعة 

اإلٌماظ "لتمٌٌم " أسماء"إعادة انجاز 

وذلن بكتابة نص التمٌٌم " العلمً

بكتابة لؽة اإلشارات ومساعدتها 

على فهم التمٌٌم وذلن اعتمادا على 

 .لؽة اإلشارات- لؽتها الخاصة 

 

 .للم أزرق -

 ألبلم -

 .ملونة

 

لاعة 

 .الدعم

 

 تنفٌذ النشاط: 

 

 : الحصة األولى2-1

 

 األهداف اإلجرائٌة: 
 

 .بمفردها دون مساعدة من أي طرؾ" اإلٌماظ العلمً"لتمٌٌم " أسماء"إنجاز
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 سٌر النشاط: 
 

عند الطاولة بمفردها وجلست بجانبها لتحس بالراحة النفسٌة، " أسماء"لمت فً بداٌة الحصة بوضع 

ووضعت تمٌٌم اإلٌماظ العلمً على الطاولة وطلبت منها أن تنجزه بمفردها مثلما أنجزت من لبل تمٌٌم 

 .الحساب وبدون مساعدة من أي طرؾ

 

، وتركتنً وذهبت إلى "لن أنجزه: "كثٌرا وولفت متحدثة بلؽة اإلشارات الفرنسٌة" أسماء"ؼضبت 

المعلمة األخرى، فاتجهت إلٌها وبدأت أخاطبها شٌئا فشٌئا إلى أن التنعت، ورجعت معً وجلست على 

الطاولة، حٌث أنها حاولت انجاز بعض الوضعٌات كاألولى والثالثة، أما الوضعٌة الثانٌة والرابعة فلم 

 .تجب علٌهما

 

 

 ًتمٌٌم الحصة األولى للنشاط الثان: 
 

فهً تحتاج إلى من ٌكون . انجاز التمٌٌم، وال اإلجابة عنه باألجوبة الصحٌحة" أسماء"لم تستطع 

بجانبها وٌفسر لها المطلوب لتجٌب على األسئلة، ولكن إن تركتها بمفردها فلن تنجز أي شًء وتنفعل 

 .كثٌرا

 

 .مهم جدا وهذا الشًء ٌؽٌب لعدم لدرتها على فهم المطلوب" أسماء"العامل النفسً بالنسبة لـ

 

 : الحصة الثانٌة2-2

 

 اإلجرائٌة األهداف: 
 

إعادة انجاز نفس التمٌٌم وذلن بإعادة كتابة نص التمٌٌم بكتابة لؽة اإلشارات الفرنسٌة وأن ألوم 

 .بمساعدتها على فهم التمٌٌم وذلن اعتمادا على لؽتها الخاصة بها وهً لؽة اإلشارات الفرنسٌة

 

 سٌر النشاط: 

 

اإلٌماظ "فً بداٌة الحصة عند الطاولة بمفردها، ثم وضعت فوق الطاولة تمٌٌم " أسماء"وضعت 

الذي كان مكتوبا بلؽة اإلشارات وعندما رأته فرحت كثٌرا بهذا التمٌٌم، وبدأت بترجمة نص " العلمً

 . االنطبللة األول ثم  طلبت منها أن تعٌد لً هذه اإلشارات ففرحت كثٌرا وفعلت
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ثم اتجهت إلى أسئلة التمٌٌم، فكنت ألوم بترجمة السإال باإلشارات الفرنسٌة لكً تفهم المطلوب، ثم 

 .أترن لها الولت لتتمّكن من اإلجابة وأمر إلى السإال الموالً إلى أن أكملت التمٌٌم

 

إنجاز التمٌٌم بامتٌاز، وعند انتهاء التمٌٌم وضعت أمامها " أسماء"وباستعمال هذه الطرٌمة استطاعت 

التمٌٌم األول لتموم بممارنة نتائجها بمفردها، فضحكت مستهزئة بنفسها، ألن نتائج التمٌٌم األول كانت 

 .  ضعٌفة ممارنة بالتمٌٌم الثانً

 

 ًتمٌٌم الحصة الثانٌة للنشاط الثان: 
 

من انجاز هذا التمٌٌم بنجاح وهذا ٌعود إلى طرٌمة كتابة لؽة اإلشارات وخصوصا " أسماء"تمكنت 

 .اإلشارات الفرنسٌة التً ساعدتها كثٌرا على فهم المطلوب

 

وهذا ٌعود . ففً بعض األحٌان كنت أطلب منها أن أساعدها لكنها كانت ترفض وتجٌب بالصواب

 .إلى وجود الثمة بنفسها فضبل لهذه الطرٌمة

 

 ًالتمٌٌم النهائً للنشاط الثان: 
 

بعد االنتهاء من النشاط الثانً استنتجت أن هذه الطرٌمة ٌعنً كتابة لؽة اإلشارات الفرنسٌة ساعدت 

بالتمٌٌم الذي " أسماء"كثٌرا فً تحسٌن مستواها الدراسً، حٌث أنه بفضل هذه الطرٌمة اهتمت " أسماء"

 .بدوره انعكس اٌجابٌا على التحصٌل
 

 التلمٌذة فً مستوى السنة الثانٌة" أسماء"النتائج بالنسبة ل: 
 

لمد أشارت النتٌجة إلى وجود فرق فً التحصٌل العلمً والذي كان ناتجا عن استخدام طرٌمة كتابة 

 .لؽة اإلشارات الفرنسٌة لصالح هذه التلمٌذة

 

ii. ًأشرف"و" وسٌم"و" عتاب"الخاص بـ برنامج التدخل التربوي الجماع "

 ":أنس"و

 

 "مستوى السنة الخامسة"تمٌٌم فً اإلٌماظ العلمً : النشاط األول .1
 

 :ي أسئلة وكانت كاآلت5هو تمٌٌم ذهنً ٌحتوي على  وضعٌات لصٌرة، الوضعٌة األولى بها 
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 لماذا تذبل النبتة؟ -1

 . الجذور واألوراق–االمتصاص - التعرق: وضع الكلمات التالٌة بما أراه مناسبا -2

 .أمام هذه الجمل" أو خطؤ" صواب"أكتب  -3

 . تتكثؾ– تتبخر –ثلج أو بََرد - أمطار: أن أمؤل الفراغ بما ٌناسب -4

 . التعمٌم– التؽلٌة –فً الخانة المناسبة لعملٌة التركٌد والترشٌح  (X)أن أضع عبلمة  -5

 

 :أما بالنسبة للوضعٌة الثانٌة ففٌها سإاالن وهما

 

 .تصنٌؾ الحٌوانات المذكورة حسب نوع السلون الذي تتوخاه للحصول على فرٌستها -1

.تصلٌح األخطاء المتسربة فً ترتٌب مراحل استهبلن العنكبوت لذبابة ولعت فً فخه -2

  

 األول اإلعداد المادي للنشاط: 

 

 الفضاء الوسائل محتوى الحصة الحصة النشاط

 

 تمٌٌم
 
 فً

 

اإلٌماظ 
 العلمً

2014/5/1 

  دق45

  إلى 8من الساعة 

 9الساعة 

" اإلٌماظ العلمً"انجاز لتمٌٌم  -

 .دون مساعدة من أي طرؾ

 

 .للم أزرق -

 

 

لاعة 

 .الدعم

2014/5/13 

  دق45

  إلى8من الساعة 

 9الساعة 

إعادة انجاز نفس التمٌٌم بكتابة نص 

التمٌٌم بكتابة لؽة اإلشارات وأن 

أساعدهم على فهمه وذلن اعتمادا 

 .على لؽتهم الخاصة  لؽة اإلشارات

 

 .للم أزرق -

 

 

لاعة 

 .الدعم

 

 تنفٌذ النشاط: 

 

 : الحصة األولى2-1

 

 األهداف اإلجرائٌة: 
 

 .دون مساعدة من أي طرؾ" اإلٌماظ العلمً"إنجاز تمٌٌم فً 
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 سٌر النشاط: 
 

لمت فً بداٌة الحصة بتهٌئة لاعة الدعم صحبة المعلمة بتنظٌم جلوس األطفال، وذلن بوضع كل 

طفل فً طاولة بمفرده تفادٌا للؽش فٌما بٌنهم، ثم وضعت أمام كل تلمٌذ تمٌٌم اإلٌماظ العلمً، وطلبت 

منهم انجاز التمٌٌم بمفردهم دون أن ٌطلبوا مساعدة من أي طرؾ مهما كانت طبٌعة أسئلة التمٌٌم مستعملة 

 .لؽة اإلشارات لٌستطٌعوا فهمً

 

أجاب " وسٌم"فمثبل . رفض التبلمٌذ انجاز التمٌٌم وؼضبوا منً كثٌرا لعدم مساعدتً على إفهامهم

على كل األسئلة، ولكن كانت معظمهما إجابات خاطئة ألنه لم ٌمرأ نص السإال وبالتالً لم ٌفهم 

 . المطلوب

ففً البداٌة رفض تلمائٌا إنجاز التمٌٌم، فجلست بجانبه وحاولت إلناعه أنه ال " أشرؾ"بالنسبة إلى 

لكنه كان ال ٌعرؾ حتى المراءة، . ٌوجد شًء صعب، فمط علٌن بالمحاولة، وبدأنا بمراءة السإال األول

وبالتالً أجاب على السإال دون فهم المطلوب، وعندما أنهى انجاز التمٌٌم سؤلته وطبعا مستعملة لؽة 

وعندما طرحت علٌه هذا السإال ظهرت على وجهه عبلمات " عن أي مادة كان التمٌٌم؟: "اإلشارات

 ".ال أعرؾ"االستؽراب والتعجب مجٌبا 

 

كانت ردة فعلها ال تختلؾ عن أصدلائها، حٌث أنها أجابت على معظم األسئلة " أنس"بالنسبة إلى 

 .باإلجابات الخاطئة، إضافة إلى كونها لم تجب على كامل أسئلة التمٌٌم

 

التً كانت تنجز التمٌٌم دون فهمه، جلست بجانبها " عتاب"وكذلن كان نفس الشًء بالنسبة إلى 

. أمام الجمل" خطؤ"أو " صواب"وكانت بصدد إعداد السإال الثالث الذي كان نص سإاله هو  كتابة 

مستعملة لؽة اإلشارات أن تفهمنً ما الممصود من الجملة األولى فكانت إجابتها " عتاب"طلبت من 

". تساهم األمبلح المعدنٌة فً خصوبة التربة- "بٌنما كانت الجملة " رجل ذهب إلى التجوال: "كاآلتً

 .لم تفهم البتة" عتاب"وهذا دلٌل على أن 

 

لم تستطع هذه المجموعة أن تفهم المطلوب وبالتالً لم تتمكن من اإلجابة على أسئلة النص 

 .باإلجابات الّصحٌحة
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 انجاز لتمٌٌم اإلٌماظ العلمً: 1صورة عدد

 

 تمٌٌم الحصة األولى للنشاط األول: 
 

متوسطان لكن النتٌجة كانت " عتاب"و" أشرؾ"تلمٌذان ممتازان و" أنس"و" وسٌم"بالرؼم من أن 

واحدة لم ٌفهموا المطلوب ولم ٌستطٌعوا اإلجابة على أسئلة التمٌٌم، وذلن ٌعود إلى عدم وجود مختص 

فً لؽة اإلشارات لكً ٌفسر لهم النص بلؽتهم الخاصة، ولهذا السبب شعروا بالعجز عند المٌام بهذا 

النشاط بمفردهم وضاع تركٌزهم كلٌا، وأحسوا باإلحباط لكونهم ؼٌر لادرٌن على اإلجابة وهذا ما جعلهم 

 .ٌجٌبون على األسئلة عشوائٌّا دون لراءتها أو فهمها

 

 
                                                           

تم إدراج هذه الصور بعد الحصول على موافمة أصحابها. 
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 : الحصة الثانٌة1-2

 

 اإلجرائٌة األهداف: 
 

إعادة انجاز نفس التمٌٌم وذلن بإعادة كتابة نص التمٌٌم بكتابة لؽة اإلشارات وأن ألوم بمساعدتهم 

 .على فهم التمٌٌم وذلن اعتمادا على لؽتهم الخاصة بهم وهً لؽة اإلشارات

 

 سٌر النشاط: 
 

لمت فً بداٌة الحصة بتهٌئة لاعة الدعم صحبة المعلمة وذلن بتنظٌم جلوس األطفال، ووضع كل 

تلمٌذ فً طاولة بمفرده لمزٌد التركٌز، ثم وضعت فوق الطاولة تمٌٌم اإلٌماظ العلمً الذي كان مكتوبا 

بلؽة اإلشارات وبمجرد النظر إلى التمٌٌم بدت على وجوههم عبلمات الفرح والسعادة، ثم ولفت لبالة 

الجمٌع لكً ٌتمكنوا من رإٌتً بوضوح وأتمكن أنا من مساعدتهم على فهم التمٌٌم وذلن اعتمادا على 

 .لؽتهم الخاصة أي لؽة اإلشارات

 

فً البداٌة أخذت المبلحك وكتبت فٌها أؼلب المفردات الجدٌدة والموجودة فً التمٌٌم، ولد كانت 

مكتوبة بكتابة لؽة اإلشارات، وتحت كّل مفردة كانت الكلمة مكتوبة بالعربٌة مع وجود رسم ٌتبعها وذلن 

 . لتسهٌل األمر وزٌادة فهم الكلمة من لبل التبلمٌذ الصم

 

وضعت الورلة أمامهم وأخذت أعٌد لهم الكلمات باإلشارات ثم طلبت منهم أن ٌعٌدوا اإلشارات 

مثلما فعلت، ثم سؤلتهم إن كانت هنان كلمات ؼٌر مفهومة كً أعٌد تفسٌرها، لكنهم كانوا مبتهجٌن 

 .بؤنفسهم ألنهم فهموا المطلوب

 

ثم اتجهت إلى أسئلة التمٌٌم، فكنت ألوم بترجمة السإال باإلشارات لكً ٌفهموا المطلوب، ثم أترن 

 .لهم الولت الكافً لئلجابة وأمر إلى السإال الذي ٌلٌه وهكذا إلى أن انتهى التمٌٌم

 

واعتمادا على الطرٌمة التً اتخذتها لجعلهم ٌفهمون األسئلة والمطلوب منهم استطاعوا اإلجابة على 

كل التمٌٌم، دون ترن أي سإال بالرؼم من أننً فً بعض األسئلة لم أكن أفسر لهم سوى نص السإال 

 .لكنهم أجابوا بإجابات صحٌحة
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 انجاز تمٌٌم اإلٌماظ العلمً بكتابة لغة اإلشارات: 2صورة عدد

 

 تمٌٌم الحصة الثانٌة للنشاط األول: 
 

لمد فرحت هذه المجموعة بهذه الطرٌمة وانبهروا بما رأوه، حٌث إنهم تمكنوا من انجاز كل التمٌٌم 

 Signwritingوكانت معظم إجاباتهم صحٌحة وهذا ٌعود إلى استخدام طرٌمة كتابة لؽة اإلشارات 

والتً ساعدتهم كثٌرا لفهم المطلوب وأصبحوا لادرٌن على اإلجابة بشكل صحٌح وجعلهم ٌركزون 

 .وٌكملون التمٌٌم بسرعة

 

 إال أن التبلمٌذ فرحوا بهذه لبالرؼم من أن عدد الصفحات كانت كثٌرة جدا ممارنة بنص التمٌٌم األو

 . دلٌمة فمط30الطرٌمة واستطاعوا انجاز التمٌٌم فً الل من الولت المحدد وذلن فً 

 

 النهائً للنشاط األول التمٌٌم: 
 

 من النشاط األول تمكنت من استنتاج أمر وهو أّن الفرق فً التحصٌل ناتج عن استخدام ءبعد االنتها

وأن هذه الطرٌمة ساعدتهم كثٌرا .  لصالح األفراد الصمSignwritingطرٌمة كتابة لؽة اإلشارات 

لتخطً الصعوبات التً وجدوها فً التمٌٌم األول وبالتالً جعلنا هإالء األفراد الصم ٌكسبون الثمة فً 

 .أنفسهم وتمكنا من بناء عبللة جٌدة معهم

 

 "المستوى الخامسة"تمٌٌم فً مادة الفرنسٌة : النشاط الثانً .2
 

 :  أسئلة متعلمة بالنحو والصرؾ مثل6 أسئلة متعلمة بالنص و5هو تمٌٌم ذهنً ٌتكون من

                                                           
تم إدراج هذه الصور بعد الحصول على موافمة أصاحبها . 
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Complément essentiel & Compléments de phrase 

 

  mettre -  prendre - apprendre (au présent):  وتصرٌؾ األفعال اآلتٌة فً الحاضر

 

 :  وتصرٌؾ األفعال اآلتٌة فً الماضً

prendre – mettre – regarder – apprendre  (au passé composé). 

  

 الثانً اإلعداد المادي للنشاط: 

 

 الفضاء الوسائل محتوى الحصة الحصة النشاط

 

 

 تمٌٌم
 فً 
مادة 

 الفرنسٌة

5/5/2014 

  دق45

  إلى 9من الساعة 

 10الساعة 

دون " الفرنسٌة"انجاز تمٌٌم  -

 .مساعدة من أي طرؾ

 

 .للم أزرق -

 

 

لاعة 

 .الدعم

2014/5/13 

  دق45

  إلى8من الساعة 

 9الساعة 

إعادة انجاز نفس التمٌٌم بكتابة نص 

التمٌٌم بكتابة لؽة اإلشارات وأن 

أساعدهم على فهمه وذلن اعتمادا 

 .على لؽتهم الخاصة لؽة اإلشارات

 

 .للم أزرق -

 

 

لاعة 

 .الدعم

 

 تنفٌذ النشاط: 

 

 : الحصة األولى2-1

 

 األهداف اإلجرائٌة: 
 

 .دون مساعدة من أي طرؾ" الفرنسٌة"إنجاز لتمٌٌم 

 

 سٌر النشاط: 
 

فً الطاولة بمفردهم، ثم " أشرؾ"و" عتاب"و" أنس"و" وسٌم"اثر بداٌة الحصة وضعت كل من 

وضعت تمٌٌم الفرنسٌة على الطاولة أمام كل واحد منهم وطلبت منهم انجازه مثلما فعلوا فً تمٌٌم اإلٌماظ 

 .العلمً أي دون مساعدة منً أو من زمبلئهم
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كانت ردة فعلهم مثلما فعلوا فً تمٌٌم اإلٌماظ العلمً أو أكثر، حٌث أنهم لم ٌستطٌعوا لراءة اللؽة 

فً المرة : "العربٌة فما بالن بالنسبة للفرنسٌة؟ هدّأت من روعهم للٌبل وللت لهم مستعملة لؽة اإلشارات

فارتاحوا للٌبل، وحاولوا ". المادمة سنعٌد انجازه وسؤفهمكم إٌاه وسٌكون مكتوبا بكتابة لؽة اإلشارات

وطلبت منها أن تمرأ لً النص فرفضت وادعت أنه لٌس بإمكانها لراءة " عتاب"اتجهت نحو . انجازه

جلست بجانبها وبدأت أخاطبها شٌئا فشٌئا وأتحدث معها لائلة لها أنّه . النص وخصوصا باللؽة الفرنسٌة

بإمكانها لراءة النص، فحاولت ونجحت بعض الشًء، أجابت على معظم األسئلة تمرٌبا ولكن كانت 

 . خاطئةةاألجوب

 

 .أجاب كذلن على معظم األسئلة التً كانت تضّم إجابات صحٌحة وخاطئة" وسٌم"

 

الذي لم ٌمرأ النص أصبل، أجاب على أسئلة النص دون لراءة األسئلة لذا كانت " أشرؾ"بالنسبة لـ

 .األجوبة خاطئة

 

وبالنسبة . فمد أجابت على بعض أسئلة النص والتً كانت فً مجملها إجابات خاطئة" أنس"أما 

 . فمد حاولت اإلجابة علٌها وكانت تحوي أجوبة صحٌحةLa Conjugaisonلتصرٌؾ األفعال  

 

 ًتمٌٌم الحصة األولى للنشاط الثان: 
 

لم تستطع هذه المجموعة انجاز التمٌٌم، وال لراءة النص وفهمه، وشعروا بالعجز لعدم وجود من 

وهذا . ٌساعدهم على فهم النص، وبمجرد وجود هذا العائك لم ٌبذلوا أي جهد، وتشتّت انتباههم وتركٌزهم

 .ٌعود إلى نمص ركٌزة هامة أال وهً مترجم لؽة اإلشارات الذي ٌعتبر وجوده هاّما جدا لسد هذا النمص

 

 : الحصة الثانٌة1-2

 

 اإلجرائٌة األهداف: 
 

إعادة انجاز نفس التمٌٌم وذلن بإعادة كتابة نص التمٌٌم بكتابة لؽة اإلشارات وأن أساعدهم على فهم 

 .التمٌٌم وذلن اعتمادا على لؽتهم الخاصة بهم وهً لؽة اإلشارات
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 سٌر النشاط: 

فً الطاولة  بمفردهم، " عتاب"و" أنس"و" وسٌم"و" أشرؾ"لمت فً بداٌة الحصة بوضع كل من 

ثم وضعت فوق الطاولة تمٌٌم الفرنسٌة الذي كان مكتوبا بكتابة لؽة اإلشارات مع وجود ملحك للنص فٌه 

كل الكلمات الجدٌدة والصعبة بالنسبة إلٌهم حٌث تكون الكلمة مكتوبة بكتابة لؽة اإلشارات تصحبها الكلمة 

مكتوبة  بالفرنسٌة وبجانبها رسم لتسهٌل عملٌة الفهم بالنسبة إلٌهم ولكً ٌتمكنوا من رسخها فً أذهانهم 

 .ثم ولفت أمامهم حٌث ٌتمّكن الجمٌع من رإٌتً بوضوح أللوم بترجمة النص باإلشارات

 

فً البداٌة أخذت المبلحك وطلبت منهم أن ٌركزوا معً، وبدأت أعٌد لهم الكلمات باإلشارات ثم 

 ".نحن نفهمن، وفهمنا المطلوب بوضوح" لاموا هم بإعادة هذه الكلمات وهم فً ؼاٌة السعادة ولالوا لً 

 

ثم اتجهت إلى أسئلة التمٌٌم، فكنت ألوم بترجمة السإال باإلشارات لكً ٌفهموا المطلوب، ثم اتركهم 

 .لئلجابة وأمّر إلى السإال الذي ٌلٌه وهكذا إلى أن أكملت التمٌٌم

 

 .وبهذه الطرٌمة استطاعوا اإلجابة على األسئلة وفهمها

 

 ًتمٌٌم الحصة الثانٌة للنشاط الثان: 
 

تمكنت هذه المجموعة من انجاز هذا التمٌٌم بنجاح وهذا ٌعود إلى طرٌمة كتابة لؽة اإلشارات التً 

مكنت التبلمٌذ من تحسٌن تحصٌلهم العلمً وجعلتهم ٌمومون بهذا التمٌٌم وهم منتبهون جٌدا ومتمكنون 

 .من أنفسهم وهم ٌجٌبون على أسئلة التمٌٌم وهذا ما زادهم فً ثمتهم بؤنفسهم

 

 النهائً للنشاط الثانً التمٌٌم: 
 

 من النشاط الثانً تمكنت من معرفة أن هذه الطرٌمة لد ساعدت األطفال كثٌرا على ءبعد االنتها

تحسٌن مستوى تعلٌمهم الدراسً وجعلتهم ٌكسبون حبهم للعمل وثمتهم بؤنفسهم وبً شخصٌّا، وكانوا 

ٌشكروننً وٌمدحوننً على الطرٌمة التً أنجزت بها التمٌٌم، وكانوا بٌن الحٌن واآلخر ٌنظرون إلى 

إضافة إلى كون هذه الطرٌمة لم تنل إعجاب هذه المجموعة فمط بل . أصدلائهم وهم منبهرون بهذا العمل

وأٌضا إعجاب أصدلائهم الذٌن كانوا ٌرٌدون منًّ أن أدرسهم هذه الطرٌمة مثلهم وؼضبوا منً ألننً لم 

 . ألم باختٌارهم، فكان الجمٌع ٌتركون معلمً الدعم لٌؤتوا وٌجلسوا بجانبً عند المٌام بالنشاط
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لما ال تستعمل كتبهم الدراسٌة طرٌمة الكتابة : "كذلن المعلمون فمد نالت إعجابهم كثٌرا متسائلٌن

هذه؟ التً من خبللها ٌتّم احترام لؽتهم الخاصة بهم، حٌث أنها تساعدهم كثٌرا لتحسٌن مستواهم 

 ."الدراسً

 

 النتائج بالنسبة لتالمٌذ مستوى السنة الخامسة: 
 

لمد الحظت خبلل تطبٌك التجربة وجود دفاعٌة عالٌة عند التبلمٌذ تمثلت فً مظهرٌن هما االنتباه 

وكان إٌجابٌا على مستوى تحصٌلهم الدراسً وشجعهم على انجاز . والتركٌز المرتفع أثناء انجاز التمٌٌم

 .التمٌٌم بكل نجاح ومثابرة

 

النتائج بالنسبة لهؤالء األفراد من مستوى السنة الخامسة و السنة الثانٌة حسب  .3

 :الدراسات السابمة

 

هنان الكثٌر من الدراسات التً بٌنت أن تكٌٌؾ أسالٌب تعلٌم الصم بما ٌتناسب مع لدراتهم ٌحسن 

من مستوى التحصٌل الدّراسً عندهم بدرجة كبٌرة، وألننا هنا فمد كٌّفنا طرٌمة التعلٌم لتتناسب مع لؽة 

فإن النتائج تشٌر إلى تحسٌن التحصٌل عند أفراد المجموعة فً . اإلشارات التً ٌتمنها األصم من لبل

مستوى السنة الخامسة والتلمٌذة التً هً فً مستوى السنة الثانٌة، وهذا ما ٌتفك مع ما أشارت إلٌه 

 (Flood 2002)الدراسات السابمة إلى أهمٌة التعلٌم من خبلل طرٌمة كتابة لؽة اإلشارات مثل دراسة 

 . (Vasquez 1998) ودراسة

 

 محاولة لتملٌل الفجوة بٌن الصم والسامعٌن فً مجال -كذلن ٌعتبر أسلوب كتابة لؽة اإلشارات 

والتعلٌم من خبلل أسلوب كتابة لؽة اإلشارات ٌركز على أسلوب ثنائٌة . التحصٌل العلمً لدر اإلمكان

اللؽة والذي ٌعتبر لؽة اإلشارات اللؽة األم للصم وأّن اللؽة المنطولة هً لؽة ثانٌة، ومن هنا فإن نتٌجة 

 التً أشارت إلى أسلوب ثنائٌة اللؽة وهو األفضل فً (Bouvet 1990)هذه الدراسة تتفك مع دراسة  

 .تعلٌم الطالب األصم

 

وكذلن حتى المتدنٌن فً لؽة اإلشارات ٌمكنهم من لراءة كتابة لؽة اإلشارات وهذا ما ٌوضح أن 

 .(Vasquez 1998)أسلوب كتابة لؽة اإلشارات مناسب فً تعلٌم الصم وهذا ما ٌتفك مع دراسة  
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 :السادس المسم

 تمٌٌم التجربة المٌدانٌة خالل فترة التربص



 
 

 

 

 

 

 :المسم السادس

 

 تمٌٌم التجربة المٌدانٌة خالل فترة التربص

 

 نهج روسٌا بتونس ؼاٌة فً األهمٌة بالنسبة لً، وذلن ألننً 17كانت فترة التدرٌب المٌدانً بمدرسة 

تمكنت من خبلل هذا التربص من اكتساب جملة من المهارات والمعارؾ والمكتسبات التً من شؤنها أن 

 .تثري تجربتً فً مجال التعلٌم لفئة الصم

 

 :االٌجابٌات .1
 

 .مساعدة تؤطٌر الطالب أثناء التدرٌب المٌدانً من لبل اإلطار اإلداري -

 .اعتماد مماربات و طرق تربوٌة متنوعة من طرؾ المعلمٌن -

 .توفر أعوان التنظٌؾ والخدمات لمساعدة األطفال على المٌام بضرورٌات الحٌاة الٌومٌة -

تمكن المدرسة األطفال من االندماج مع بمٌة األطفال العادٌٌن من السنة األولى إلى السنة  -

 .السادسة

 ...ابن خلدون - المنار- المدٌنة الجدٌدة - الجدٌدة : تستمبل المدرسة األطفال من مناطك مختلفة -

 .دور المختصة فً تموٌم النطك لتنمٌة وتحسٌن المدرات النطمٌة للطفل -

وجود جدٌة فً العمل ووجود تواصل ومشاركة فً العمل التربوي بٌن المعلمٌن فٌما بٌنهم من  -

 .جهة وبٌن المعلمٌن ومعلمً الدعم من جهة أخرى

 .وجود عبللة طٌبة بٌن المعلمٌن والتبلمٌذ وهً عبللة ٌؽلب علٌها الطابع اإلنسانً -
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 .مساعدة المتربصٌن فً جمع المعلومات واختٌار األنشطة وتنفٌذها -

 .التمرب من فئة الصم ومعرفة خصائصهم ومشاكلهم وخصوصا فً الجانب الدراسً -

التدخل "التدخل الذي شاركت به فً تمدٌم المساعدة إلى هذه الفئة وذلن عن طرٌك تمرٌن  -

 ".التربوي المختص

 . تفاعل الحاالت معً فً تمارٌن التدخل و تحمٌك األهداؾ المرجوة -

معاملتً لهم بلؽتهم الخاصة بهم وهً لؽة اإلشارات التً ساعدتنا كثٌرا فً المٌام بتمارٌن  -

 .وانجازه بنجاح" التدخل التربوي المختص"

 .اتخاذي للطرٌمة التً اعتمدتها فً انجاز األنشطة بشكل جٌد أعطانا نتٌجة فعالة وناجعة -

 .كتابة نص التمٌٌم بكتابة لؽة اإلشارات أعطى فرلا واضحا فً التجربة التً لدمناها -

تمّكن الطفل األصم من كتابة لؽته الخاصة بسرعة ودون أي صعوبة كما تمكن من معرفة أن  -

 .لؽته تكتب كؤّي لؽة أخرى وهً كتابة سهلة

 

 :السلبٌات .2

 

 .عدم المٌام برحبلت ترفٌهٌة أو حتى زٌارات مٌدانٌة إلخراج األطفال من الرتابة -

 .ضٌك بعض الماعات كماعة تموٌم النطك وعدم توفٌر األجهزة المناسبة فٌها -

طول مدة ساعات التدرٌس التً تنمسم إلى ساعات التدرٌس العادٌة وساعات تدرٌس الدعم حٌث  -

 . ساعات فً المدرسة8ٌمضً الطفل ٌومٌا 

ٌعانً الطفل من حالة إرهاق وتعب وٌرؼب فً النوم وبالتالً الشعور بالتعب وعدم متابعة  -

 .الحصة المسائٌة

حضور أخصائٌة نفسٌة مرة واحدة فً األسبوع وهو ؼٌر كاؾ لمعرفة خصائص هذه الفئة،  -

 .خصوصا أن هذه الفئة تحتاج كثٌرا إلى أخصائٌٌن نفسانٌٌن لمتابعة حالتهم ٌومٌا
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 .ال توجد تمارٌر طبٌة دلٌمة تساعد على المشاكل التً ٌعانً منها الطفل -

 .نمص فً وجود مختصٌن فً لؽة اإلشارات لمساعدتهم على فهم الدروس -

 .عدم وجود مترجم لؽة إشارات فً المسم لتسهٌل عملٌة الفهم -

ساعات الدعم التً تخصص إلعادة الدروس التً لاموا بانجازها فً المسم أصبحت بمثابة  -

ساعات التدارن وذلن ٌعود بالنظر إلى عدم وجود مختص فً لؽة اإلشارات فً المسم لٌباشر 

 .عمله هنان وذلن بإفهامهم الدرس

 .لاعة الدعم تموم بدور لاعة األكل فً أولات الراحة -

 ساعات عند 4 ساعات فً األسبوع عند المعلمة العادٌة بٌنما ٌدرس 10ٌدرس التلمٌذ أكثر من  -

معلمة الدعم وهذا ما ٌجعل التلمٌذ األصم متؤخرا عن التلمٌذ العادي وهو سبب من أسباب تدنًّ 

 .المستوى الدراسً لدٌهم

 .عدم وجود طرٌمة تسهل علٌهم عملٌة الفهم وانجاز التمٌٌم بسهولة -

عدم وجود مختص فً لؽة اإلشارات كً ٌساعدهم على تنمٌة لدراتهم المعرفٌة وتحسٌن مستوى  -

 .تعلٌمهم الدراسً

 .Signwritingضٌك الولت الذي منعنً من تعلٌمهم كٌفٌة كتابة لؽة اإلشارات  -

ففً البداٌة كنت أفّكر فً إنجاز تربصً فً . لمد واجهت عدة صعوبات النجاز هذا التمرٌر -

جمعٌة مساعدة الصم بؤرٌانة، ولكن المدٌرة رفضت ذلن مدعٌة أن هذا البحث هو عبارة عن 

وكانت تهدؾ فمط لتعلٌم الصّم المراءة والكتابة دون . أي أشكال هندسٌة" مربعات ومستطٌبلت"

كما أّن كل جمعٌة طرلت بابها لامت برفض مشروعً، لٌس . أن تهتّم للوسٌلة التً شرحتها لها

ومع ذلن فمد عمدت العزم مصّرة على . رفضا شخصٌّا لً بل رفضا للبحث الذي أردت المٌام به

تدرٌس هذا النّظام الكتابً مإمنة بنجاعة ما أرنو إلٌه، وضللت متمسكة إلى أن أنجزته فً شهر 

 .ونصؾ ووصلت إلى النتٌجة التً أردتها
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 :التوصٌات .3
 

 :على ضوء ما تمدمت به من نمائص بالمدرسة فإنه ٌمكن التؤكٌد على الممترحات التالٌة
 

العمل على تحسٌن الجانب الترفٌهً من خبلل المٌام ببرامج ترفٌهٌة منظمة وبرحبلت لوالٌات  -

 .مجاورة وزٌارات لبعض األماكن الترفٌهٌة

 . لمنالشة وضعٌة كل طفلءتكثٌؾ االجتماعات مع األولٌا -

 .العمل علو وجود مختص فً لؽة اإلشارات داخل المسم لٌموم بترجمة الدرس وفهمه للصم -

 .ضرورة تخفٌض عدد ساعات الدراسة، وأن تكون متساوٌة بٌنها وبٌن ساعات الدعم -

ٌحتاج األصم فً التعلٌم إلى طرٌمة تتبلءم مع خصائصه كؤصم مثل فمدان المدرة على السمع  -

أي لؽة )والنطك لذا ٌجب استعمال كتابة لؽة اإلشارات التً تعتمد على تعلٌم األصم بلؽته األم 

دون أن نمحمه بشكل إجباري على التعامل مع مشكلة اللؽة المنطولة والتً ال ٌفهمها  (اإلشارات

 .األصمّ 

المساواة بٌن األصم والسامعٌن خصوصا فً المجال التربوي وذلن بإعادة ترجمة كتبهم  -

وبالتالً ٌستطٌع األصم أن ٌدرس بمفرده وٌتحسن مستواه . الدراسٌة بكتابة لؽة اإلشارات

الدراسً وٌنمً ذاته ولدراته المعرفٌة، فمط لكونه ٌعلم أن لؽته هً لؽة ككل لؽات العالم لها 

 .كتابتها الخاصة وعلٌنا أن نحترمها ونموم بتدرٌسه بهذه اللؽة

 .ضرورة وجود مرجع خاص باألصم وذلن بكتابة لؽتهم الخاصة لكً ٌملل المعانً الضائعة لدٌه -

العمل على تطبٌك كتابة لؽة اإلشارات التً ستموم بتسهٌل التعلٌم لدٌه وكذلن بتذكٌر الصم  -

 .بمفردات اللؽة الجدٌدة وتساعده على تعلم لؽات ومفردات أخرى بشكل أفضل
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ضرورة التعامل مع األصم على لدم المساواة مع السامعٌن حٌث سٌصبح ٌكتب بلؽته مثلهم،  -

 .وبالتالً ستزٌد ثمة األصم بنفسه وٌرفع مفهومه وتصوره لذاته

 ضرورة إخضاع لؽة اإلشارات إلى نظام كتابً بحٌث ٌسهل على األصم تعلم لؽات جدٌدة  -

 .وٌصبح بإمكانه ممارنة لؽتٌن مكتوبتٌن

ضرورة أن تكون كتابة لؽة اإلشارات موجودة بجانبها الكتابة العربٌة أو الفرنسٌة لٌتمكن الطفل  -

 .األصم من معرفة كتابته الخاصة وكتابة اللؽات األخرى وبالتالً بإمكانه الممارنة بٌن اللؽتٌن
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 :المسم السابع

 مشاركتً فً الندوة العالمٌة لكتابة لغة اإلشارات



 
 

 

 

 

 :المسم السابع

 

 

 مشاركتً فً الندوة العالمٌة لكتابة لغة اإلشارات

 

 

 :هذه الندوة تحت عنوان

" The Importance of SignWriting in Deaf Education" وسٌتم خبللها تمدٌم

كندا والبرازٌل وفرنسا وألمانٌا وإٌطالٌا والبارؼواي والبرتؽال وسلوفٌنٌا :  دولة11 مداخلة من 40

 .وتونس والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 

حول تطوٌر برنامج " محّمد الجمنً"والسٌد " ٌسرى بوزٌدي"السٌدة : ستشارن تونس بموضوعٌن

دور كتابة لؽة اإلشارات فً "ٌموم بمراءتها، والثانً وهو " أفاتار"ٌموم بتحوٌل اإلشارات المكتوبة إلى 

 جوٌلٌة  على المباشر باستعمال 22وذلن ٌوم " دمحم علً البلطً"من إعداد الّسٌّد " تدرٌس األطفال الصم

Youtubeو Google Hangout’s ًوسٌدور الموضوع حول كٌفٌة نشؤة كتابة لؽة اإلشارات ف 

كل ما كتبه بكتابة لؽة اإلشارات التونسٌّة من كتب ولصص " محّمد علً البلطً"تونس، وسٌمدم الّسٌّد 

 ...لؤلطفال الصم وؼٌرها

 

وأما بالنسبة لً فسؤتحدث عن تجربتً فً دراسة كتابة لؽة اإلشارات للصم وكٌؾ أنّها تسهل العمل 

فادي "ما لدمته باللؽة االنجلٌزٌة، وأما الّسٌد " دمحم علً البلطً"معهم وتساعدهم فً دراستهم، وسٌترجم 

 .فسٌموم بترجمة المداخبلت بلؽة اإلشارات التونسٌة" بهري
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 الخاتمــــــة



 
 

 

 

 

 

 

 الخاتمـــة

 

 نهج روسٌا بتونس من التعرؾ على مظاهر 17لمد مكننً التدرٌب المٌدانً الذي لمت به فً مدرسة 

التجربة التونسٌة فً المجال التربوي بالنسبة إلى فئة الصم التً شهدت تدنٌا واضح خاصة فً مجاالت 

وتعتبر التجربة التونسٌة رائدة فً هذا المجال على ؼرار البلدان التً . المراءة والكتابة والرٌاضٌات

تعانً مشاكل عدٌدة بالنسبة لهذه الفئة خصوصا فً مجال التعلٌم، و نظرا إلى كونهم تعلموا تعلٌما سٌئا 

 .ال ٌمكنهم من تجاوز مستوى المرحلة االبتدائٌة إال ما ندر

 

كما مكننً التدرٌب من التعرؾ على فئة فالدي السمع عن لرب والتعرؾ على خصوصٌاتهم 

 .وحاجٌاتهم وكٌفٌة التعامل معهم والمشاكل التً ٌعانون منها فً التعلٌم

 

وبالولوؾ على المشاكل والصعوبات التً تواجه فئة الصم فً مجال التعلٌم اعتمدت كتابة لؽة 

 .اإلشارات كطرٌمة تساعدهم على تحسٌن مستوى تعلٌمهم الدراسً
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 نهج روسٌا بتونس وقد تمكنت من خالل 17تمثل مذكرة البحث، خالصة التجربة المٌدانٌة للمهنة بمدرسة 

هذه الفترة من التعرف على خصائص الفئة المستفٌدة وكٌفٌة التعامل والتعرف على مشاكلهم خصوصا فً 

وتحتوي مذكرة البحث على ستة أقسام رئٌسٌة . المجال التعلٌمً مما ساعدنً على صٌاغة التدخل التربوي

 :وتتمثل فً

 . دراسات سابقة:المسم األول -

 . تقدٌم المفاهٌم األساسٌة:المسم الثانً -

 . منهجٌة البحث:المسم الثالث -

 .  تقدٌم حاالت الدراسة:المسم الرابع -

 . نتائج االختبارات:المسم الخامس -

 . الخالصة والتوصٌات:المسم السادس -

 . مشاركتً فً الندوة العالمٌة لكتابة لغة اإلشارات:المسم السابع -

 .الخاتمة -

 .المراجع -

 .المالحك -

 ملخص مذكرة البحث
































































































