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 ملخص البحث

ٌهدف البحث الحالً إلً دراسة مقترحة لترجمه استمارة قٌاس لالختبار القبلً والبعدي بلغة اإلشارة للترصٌع بالصدف 

، وأٌضاً اإلفادة من  واالفادة منها فً تنمٌة التواصل لدي تالمٌذ الصف السابع بمدرسة األمل للصم والبكم بدمٌاط الجدٌدة

تجمٌع مصطلحات اشارٌة فً مجال أشغال الخشب وبخاصة الترصٌع بالصدف لتنمٌة الجانب اللغوي لدٌهم ، وهً عبارة 

عن استمارة قٌاس مقدمة لتالمٌذ الصف السابع االبتدائً بمدرسة األمل للصم والبكم بدمٌاط الجدٌدة ، وتم ترجمتها 

ووقفات ومرادفات كأي لغة ٌتم ترجمتها من اللغة العربٌة ، وتتمثل مشكلة البحث فً كٌفٌة بمقومات لغوٌة وقواعد نحوٌة 

االستفاده من دراسة مقترحة لترجمه استمارة قٌاس لالختبار القبلً والبعدي بلغة اإلشارة للترصٌع بالصدف واالفادة منها 

بكم بدمٌاط الجدٌدة ، وٌأتً فرض البحث علً النحو فً تنمٌة التواصل لدي تالمٌذ الصف السابع بمدرسة األمل للصم وال

التالً هل هناك عالقة اٌجابٌة بٌن ترجمة استمارة قٌاس لالختبار القبلً والبعدي بلغة اإلشارة للترصٌع بالصدف وبٌن 

القتها تنمٌة التواصل لدي تالمٌذ الصف السابع بمدرسة األمل للصم والبكم بدمٌاط الجدٌدة ، وبعد تحلٌل النتائج وع

بالفرض نجد أن هناك عالقة اٌجابٌة بٌن ترجمة استمارة قٌاس لالختبار القبلً والبعدي بلغة اإلشارة للترصٌع بالصدف 

وبٌن تنمٌة التواصل لدي تالمٌذ الصف السابع بمدرسة األمل للصم والبكم بدمٌاط الجدٌدة ، وذلك من خالل استخدام برنام 

حثة عند ترجمة النص الذي نحن بصدده ، ووجد أنه أثبت فاعلٌة وبخاصة عند إستخدامه الهجاء اإلصبعً التً وظفته البا

فً التواصل مع الصم والبكم وأٌضاً استخدم فً بعض المصطلحات التً لٌس لها مصطلح اشاري محدد فً مواقفهم 

علً للمعنً عن طرٌق تعبٌرات الحٌاتٌة وكانت هذه الطرٌقة بدٌله لذلك ، كما استخدم التواصل الكلً وذلك للتعبٌر الف

 الوجه والجسد ، ومن هنا نجد إثبات فاعلٌة الفرض وتحقٌق العالقة اإلٌجابٌة .
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Abstract: 
The present research aims to study a proposed study for the translation of a test form for pre-

test and post-test in sign language for studding in shell and benefiting from it in the 

development of communication among seventh graders in Al Amal School for the Deaf and 

Dumb, It is a measurement form presented to the seventh grade pupils at Al Amal School for 

the Deaf and Dumb in New Damietta. It has been translated into linguistic and grammatical 

rules, and is used as a language translated from Arabic. A study was proposed to translate a 

form of test for tribal and remote test in the sign language for studding in shell and benefiting 

from it in the development of communication among seventh graders in the school of hope for 

the deaf and dumb in new Damietta. The research is based on the following: Is there a 

positive relationship between the translation of a test form for tribal and remote testing in sign 

language for studding By chance and the development of communication among the seventh 

grade students in the school of hope for the deaf and dumb new Damietta, and after analyzing 

the results and their relationship to the hypothesis, there is a positive relationship between the 

translation of a form of measurement for tribal testing and remote sign language for studding 

coincidental and The development of communication among the seventh grade students in the 

school of hope for the deaf and dumb in new Damietta, through the use of the typographical 

program employed by the researcher when translating the text in question, and found it proved 

effective, especially when used in communication with deaf and dumb and also used in some 

terms that do not have This is an alternative method, and the whole communication is used for 

the actual expression of the meaning through expressions of the face and the body. Hence, we 

find proof of the effectiveness of the hypothesis and the realization of the positive 

relationship. 

 خلفية البحث:

تسعى األمم على اختالفها واختالف أنظمتها إلى استثمار كافة مواردها وتطوٌرها وأهم هذه الموارد هً الموارد البشرٌة 

والتً تعتبر من مدخالت أي نظام تعلٌمً أو اقتصادي أو غٌرها من النظم المختلفة ، وتعتبر مصر من الدول التً تهتم 

لى االهتمام بتنمٌة طاقاته واستثمار قدراته والحفاظ على حقوقه التعلٌمٌة والثقافٌة واالجتماعٌة وغٌرها ، بهذا الجانب إ

ومن بٌن هذه الحقوق حقه فً التعلٌم والحٌاة الكرٌمة سواء كان ذلك لفئات البشر العادٌٌن أو الموهوبٌن أو ذوى 

لفئات التً أهملت لفترات طوٌلة فً مجتمعاتنا وأنظمتنا التعلٌمٌة ، االحتٌاجات الخاصة ، حٌث ان الفئة األخٌرة تعتبر من ا

و تشهد مصر تطوراً متالحقاً لالهتمام بكافة النواحً التعلٌمٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ، وٌعتبر موضوع التربٌة الخاصة ) 

تربٌة الخاصة تشمل عدداً من من الموضوعات المطروقة حدٌثاً وبشكل علمً فً الجامعات والمجتمع ، خاصة أن مظلة ال

فئات األطفال غٌر العادٌٌن مثل الموهوبٌن وذوي صعوبات التعلم وذوي االضطرابات اللغوٌة والمعوقٌن عقلٌاً وبصرٌاً 

وحركٌاً وحاالت االضطرابات االنفعالٌة والتوحد وضعف االنتباه والنشاط الزائد واإلعاقة السمعٌة من ضعاف السمع 

:  11:  1% () 10% إلً 35ٌث تشكل هذه النسبة الٌستهان بها فً أي مجتمع ، وقد تتراوح بٌن والصم والبكم ، ح

م : فاروق روسان ( ، ) وقد شهدت التربٌة الخاصة فً نهاٌة القرن العشرٌن تقدماً ملحوظاً، فبعد أن كانت تتناول 2010

الج المناسب لذوي االحتٌاجات الخاصة، أصبحت النموذج الطبً العالجً الذي ٌركز علً المشكلة وٌقدم التأهٌل والع

تهدف فً جوهرها إلً إتاحة الفرص التعلٌمٌة لهذه الفئة وفق خطط مدروسة ٌتم من خاللها استثمار طاقاتها وقدراتها إلً 

م : زٌنة شرٌتح (، وكذلك طرق االتصال والتعاون مع المعاقٌن سمعٌاً ) الصم 2010:  85:  2أقصً حد ممكن( . ) 

لبكم ( وبخاصة لغة اإلشارة وعلً وجه الخصوص ، حٌث ٌعانً الصم والبكم من صعوبات بالغة فً التعبٌر عن وا

مشاعرهم والتعامل مع اآلخرٌن مما ٌعرضهم إلً مشكالت نفسٌة واجتماعٌة وذلك ألن المناهج المقدمة للمعاقٌن سمعٌاً ال 

عاٌدة حسٌن ) ٌجب أن تصاغ موضوعات المحتوي بما ٌتناسب مع  تختلف كثٌراً عن المناهج المقدمة للعادٌن ، لذلك تري
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المعاق سمعٌاً ، وأن تكون فً اإلمكان تحوٌلها إلً لغة إشارة ، وهذا ٌتطلب أن تكون الموضوعات التً تضمنها 

( ،  م : عاٌدة حسٌن2013:  205:  3المقررات الدراسٌة بعٌدة عن الحشو والصطلحات الغامضة والكلمات الغرٌبة () 

ومن خالل معاٌشة الباحثة مع مجتمع الصم والبكم ٌتضح لها أن فئة معاقً السمع فً مصر لٌست بالفئه القلٌلة التً تحتاج 

إلً المزٌد من الرعاٌة النفسٌة والصحٌة واالجتماعٌة والتعلٌمٌة والمهنٌة فً  حدود علم الباحثة ، وهذا األمر دعً الباحثة 

من مدرسة األمل للصم والبكم بدمٌاط الجدٌدة من المرحلة االبتدائٌة ، باإلضافة إلً حصول  إلً الوقوف علً تعلٌم فئة

الباحثة علً الدبلوم المهنً والخاص وتمهٌدي الماجستٌر بالتربٌة الخاصة بكلٌة التربٌة جامعة دمٌاط ، ولذلك فهذا األمر 

ر القبلً والبعدي بلغة االشارة لتالمٌذ الصف السابع الذي دفع الباحثة إلً التوجه نحو ترجمة استمارة قٌاس لالختبا

بمدرسة األمل للصم والبكم بدمٌاط الجدٌدة وذلك الٌجاد طرٌقة سهله لكٌفٌة االجابة علً هذه االستمارة بدون تدخل من 

 أحد وقٌامه بذلك بنفسه .

حة لترجمه استمارة قٌاس لالختبار / كٌف ٌمكن االستفاده من دراسة مقتر1س: ة البحث يدور حول التساؤل التاليمشكل

والهجاء اإلصبعً( للترصٌع بالصدف واالفادة منها فً تنمٌة التواصل لدي  القبلً والبعدي بلغة اإلشارة )التواصل الكلً

 تالمٌذ الصف السابع بمدرسة األمل للصم والبكم بدمٌاط الجدٌدة ؟

 فروض البحث:

والهجاء اإلصبعً( للترصٌع  اإلشارة ) التواصل الكلً لالختبار القبلً والبعدي بلغةهناك عالقة بٌن ترجمة استمارة قٌاس 

 بالصدف وبٌن تنمٌة التواصل لدي تالمٌذ الصف السابع بمدرسة األمل للصم والبكم بدمٌاط الجدٌدة.

ل أشغال الخشب اإلفادة من تجمٌع مصطلحات اشارٌة ) التواصل الكلً والهجاء اإلصبعً( فً مجا -1أهداف البحث : 

 وبخاصة الترصٌع بالصدف لتنمٌة الجانب اللغوي لدٌهم .

 أهمية البحث :

ٌعد مدخالً جدٌدة من مداخل ترجمة استمارة قٌاس لالختبار القبلً والبعدي بلغة االشارة ) التواصل الكلً( ، وبخاصة  -1

 مل للصم والبكم بدمٌاط الجدٌدة .فً مجال الترصٌع بالصدف لدي تالمٌذ الصف السابع االبتدائً بمدرسة األ

تدعٌم شعور التلمٌذ للتواصل بشكل فعال وذلك من خالل تذلٌل المعوقات لكٌفٌة التواصل واألجابة علً االستمارة دون  -2

 الحاجه إلً مساعدة من أحد .

 حدود البحث :

 الترصٌع بالصدف .عٌنة مادٌة من استمار قٌاس لالختبار القبلً والبعدي بلغة اإلشارة فً مجال  -1

والهجاء اإلصبعً،  عٌنة بشرٌة من تالمٌذ الصف  اللغة المستخدمة فً الترجمة لغة االشارة من : التواصل الكلً ، -2

 السابع بمدرسة األمل للصم والبكم بدمٌاط الجدٌدة .

 مصطلحات البحث :

ه حٌث ٌتم تغطٌة سطح الخامة ) إعداد الشكل الزخرفً ولصقة علً السطح المراد تزٌٌن     Inlay : الترصٌع -1

األرضٌة وهً عملٌة تحتاج إلً عناٌة كبٌرة ، ألنها تجمع مربعات صغٌرة من العظم والعاج أو الصدف بعناٌة بعضها 

إلً بعض فً أشكال هندسٌة ، ثم تلصق علً أرضٌة خشبٌة ، وقد ورث الفن اإلسالمً فً مصر هذه الصناعة عن 

  ٌر محمد صالح صالح (م : عب2005:  28:  4القبط( .) 
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) وهو عبارة عن قشور حٌوانات أو قواقع بحرٌة تستخرج من البحار ومنها بٌت اللؤلؤ Seashells  :الصدف -2

 ,Berrienم : 1997:  65:  5وٌتمٌز بألوانه المتعددة التً تمثل ألوان الطٌف وهو أغلى أنواع الصدف() 

Katherine & Largo Museum ) 

دٌسبل فأكثر بحٌث ٌعوقه 70)هو ذلك الشخص الذى ٌتراوح فقدانه السمعى بٌن  Deaf Studentsالتلمٌذ األصم: -3

م : أحمد حسٌن اللقانً 1999:  15:  6ذللك عن فهم الكالم من خالل األذن مع أو بدون استخدام المعٌنات السمعٌه() 

 وأمٌر قرٌش ( .

م : فٌصل محمد مكً 1990:  67:  7اللغوي(. ) )هو العاجز عن التواصل بالكالم أو التعبٌر Mute : األبكم -4

أمٌن( ، )وقد ٌكون الفرد عاجز عن الكالم والتواصل مع اآلخرٌن باللغة بسبب عٌب خلقً أو إصابة مركزٌة فً مراكز 

 م : محمد السٌد صدٌق ( .2001:  45:  8الكالم بالمخ(.)

من خالل الحركات واإلٌماءات وهً رمزٌة نظام للتواصل مع الصم   Sign Language : (تعرٌف لغة اإلشارة -5

 ٌدوٌة تعبر عن الكلمات واالفكار، وعادة ما تستخدم لغة االشارة لتوصٌل أفكار عامة وتساعد فً تطوٌر المهارات القرائٌة

 ( .Andrews. J, Leigh, I, & Weinerم :  2004:  145:  9والكتابٌة واللغوٌة لدي الصم(. )

 إجراءات البحث:

 المنهج الوصفً التحلٌلً من خالل االطار النظري .  ألول :المحور ا

 المنهج التجرٌبً من خالل االطار العملً .المحور الثاني : 

 المادة العلمية : المحور األول : االطار النظري .

خدمها الصم فً لغة االشارة هً ) لغة التعاٌش والحٌاة الخاصة داخل مجتمع الصم وهً لغة ٌست :ماهية لغة االشارةأوالً: 

اتصالهم المباشر مع المجتمع وهً عبارة عن رموز ٌدوٌة خاصة ممزوجة بتعبٌرات الوجه وحركات جسدٌة ممثلة 

للكلمات والمفاهٌم واألفكار التً تعتمد اعتماداً كبٌراً علً حاسة االبصار وقوة المالحظة وهً لغة مرئٌة فهً تري ولكن 

لغة ال تحتوي علً نفس المفردات وال نفس تراكٌب الجمل الموجودة فً اللغة لٌس لها صورة تكتب بها ، وهً كذلك 

المنطوقة ، وكذلك هً لغة فرٌدة ترتبط بمجتمع الصم داخل كل دولة وتختلف من بلد آلخر ولكل لغة منها سماتها 

ي لغة أخري وتختلف فً ومفرادتها الخاصة تبعاً لتطورها وثقفتها المحلٌة ، وهً لغة خاصة لٌست كاللغة العربٌة أو أ

قواعدها وتراكٌب جملها من حٌث تأثٌرها بالبٌئة والطبٌعه ومن العادات اإلجتماعٌة التً تحٌط بالصم ، وهً أٌضاً لغة لها 

خصوصٌة وطنٌة وإنسانٌة واجبة االحترام من الجمٌع وٌجب صٌاغتها والحفاظ علٌها من التأثٌرات األجنبٌة الوافدة من 

 م : بتصرف ماجدة عبٌد (  2001:  184-182:  10لً لغة اإلشارة بالمجتمع المحلً ( . )الخارج لفرضها ع

 ثانياً : طرق التواصل مع الصم والبكم :

طرق التواصل الٌدوي : تعد هذه الطرٌقة مالئمة للتالمٌذ الصم وثقٌلوا السمع ممن ال ٌمكنهم سماع ما ٌدور من حولهم  -1

 11سمعٌة ، مما تهدف مباشرة إلً إكسابهم المهارات التوصلٌة عن طرٌق اإلبصار (.) وفهمه،حتً باستخدام المعٌنات ال

 م : عبد المطلب القرٌطً ( .2001:  353: 

) حٌث أن التواصل الٌدوي نظام ٌعتمد علً استخدام رموز ٌدوٌة إلٌصال المعلومات لآلخرٌن وللتعبٌر عن المفاهٌم      

 واألفكار والكلمات ، وٌشمل هذا النظام فً التواصل استخدام لغة االشارة والتهجٌة باإلصابع ( .

 م : جمال الخطٌب ( .1998:  217:  12) 
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ئٌة الٌدوٌة :)وهً طرٌقة التً تستعمل بشكل منظم للتعبٌر عن الكلمات أو المفاهٌم أو األفكار طرق لغة اإلشارة المر -2

م : سحر زٌدان وعبد الفتاح 2010:  120:  13وذلك عن طرٌق الربط بٌن اإلشارة ومدلولها فً اللغة المنطوقة(.) 

 رجب ( ، وتنقسم إلً قسمٌن :

 فكرة معٌنة ، مثل رفع الٌد للتعبٌر عن الطول .وصفٌة :)وهً اإلشارات الٌدوٌة التً تصف  - أ

غٌر وصفٌة :) هً إشارات لها داللتها الخاصة وتكون بمثابة لغة خاصة متداولة بٌنهم ، وهً مثل اإلشارة ألعلً  - ب

م ، بتصرف محمد كامل ( ، وٌنبغً أن نشٌر إلً أن ) التعبٌر بلغة اإلشارة 1996:  220:  14داللة علً شئ حسن( .) 

قتصر فقط علً حركة األصابع والذراعٌن بل ٌصاحب ذلك تعبٌرات الوجه التً ٌجب أن تتالئم مع طبٌعة الكلمة ال ٌ

 م : أحمد اللقانً وأمٌر القرشً ( . 1999:  64:  15المراد التعبٌر عنها واستخدامة أٌضاً للغة العٌون () 

األصابع الٌدٌن فً الهواء وفقاً لحركات منظمة هجاء األصابع :) تقوم هذه الطرٌقة علً التهجً عن طرٌق تحرٌك  -3

وأوضاع معٌنة تمثل الحروف األبجدٌة ، وهً تستخدم غالباً فً حالة عدم وجود إشارات تعبر عن بعض الكلمات أو 

المفاهٌم أو األفكار المختلفة ، وٌتوقف تعلم واتقان الهجاء االصابع علً كثرة الممارسة وترتبط المهارة فً أداء حركة 

األصابع وبمدي مرونة وسرعة الفرد علً تحرٌك أصابعه وسرعته فً معرفة وتخٌل الحروف الهجائٌة التً تتكون منها 

الكلمة المراد التعبٌر عنها واتقان التلمٌذ األصم لهجاء األصابع ٌزٌد من فرص ارتفاع مستواه التحصٌلً بصفة عامة ، 

 م : محمد محمد علً أبو أحمد ( .2015:  6:  16وٌزٌد من قدرته علً اإلتصال باآلخرٌن() 

التواصل الكلً :) وهً عبارة عن استخدام أكثر من طرٌقة التً تسمح للمعاقٌن سمعٌاً باستخدام كل الوسائل المتاحة  -4

فً عملٌة اإلتصال ، مثل لغة اإلشارة ، وهجاء األصابع ، وقراءة الشفاة ، والمعٌنات السمعٌة ، وتعبٌرات الوجه ، 

م : بتصرف 2001:  132-130:  17بة والرسم حٌث تعتبر هذه الطرٌقة األكثر شٌوعاً فً الوقت الحالً() والكتا

 ٌوسف القرٌونً وعبد العزٌز السرطاوي ( .

مكونات لغة اإلشارة :) لغة قائمه بذاتها ولٌست ترجمة عن اللغات اآلخري وإنما ترتبط بالبٌئة التً ٌعٌش بها األصم  :ثالثاً 

:  18الشارات من دولة الخري وكما أن لها نظام محدد كما للغة المنطوقة وفٌما ٌلً مكونات لغة اإلشارة () وتختلف ا

 م ، عصام ٌوسف ( .2000:  97

 لغة اإلشارة اللغة المنطوقة الجوانب

 الجسم-الٌد اللسان-الحنجرة-الهواء األداة المستخدمة  -1

 حركات-إشارات أصوات-كلمات الناتج -2

 العٌن  األذن المستقبل -3

 إشارات متنوعة كلمات متنوعة الوحدة  -4

 قواعد اللغة اإلشارٌة قواعد اللغة المنطوقة ضابط اللغة -5

 بفهم الشخص المقابل الكالم بفهم الشخص المقابل المراد الفهم واإلتصال -6
 

 رابعاً : األساليب المستخدمة في ترجمة لغة اإلشارة :

 التأخٌر فً النص اإلشاري . )تبدٌل ترتٌب الكلمات بالتقدٌم أو -1

 تغٌٌر البناء التركٌبً للعبارة أو الجملة اإلشارٌة . -2

 إضافة أو حذف أحد أدوات الربط الكلمة التً ال تؤثر علً المعنً . -3

 إسقاط بعض الكلمات التً ال تؤثر علً معنً النص األصلً (. -4

 م : بتصرف سمٌر سمرٌن ومحمد البنعلً ( .2010:  173:  19) 
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ساً : الشروط الواجب توافرها والتي تراها الباحثة عند الترجمة من اللغة العربية إلي اللغة خام

 اإلشارية :

علً المترجم التفكٌر بطرٌقة األصم ولٌس بطرٌقة ذوي السمع الطبٌعً نظاً إلختالف وسٌلة إدراكهم للمعنً ، واعتماد  -1

 من فهم للمادة المقدمة له. الصم علً النظرة لتلقً المعلومة وبالتالً سٌتمكن الصم

 علً المترجم التركٌز علً المعنً أوالً ثم شرح الموضوع أو قراءة النص بلغة اإلشارة ثانٌتاً . -2

 سادساً : المصطلحات اإلشارٌة الحالٌة المتناولة فً مناهج الصم والبكم :

 254:  20جملة كاملة أو نصاً() الكتاب المدرسً :) تضمن مؤخراً لمصطلحات لبعض الكلمات بلغة اإلشارة ولٌست  -1

 م : محمد حمودة وآخرون ( .2009: 

القاموس اإلشاري الموحد العربً الجزء األول :) وفٌه كل ما ٌخص التربٌة الفنٌة تناول القاموس المصطلحات التالٌة  -2

 21:  21وبنفسجً () ٌرسم:األلوان األساسٌة من األحمر واألصفر واألزرق ، األلوان الثانوٌة : أخضر -: مصطلح كلمة

 .م : قاموس إشاري (2001: 

 

القاموس اإلشاري العربً للصم الجزء الثانً :) وٌتم عرض للكلمات المترجمة بنظام األبجدٌة العربٌة كالتالً :  -3

م : القاموس اإلشاري الموحد الجزء 2006:  156:  22تشمل علً كلمة طاقة و طالب و طباعة طبخ و غٌرها ( . )  3

 الثانً ( .

 

 

 المحور الثاني : المنهج التجريبي من خالل االطار العملي :

 أوالً : يتم تحضير النص باللغة العربية .كما يلي :

 البعدي ( –استمارة قياس اإلختبار ) القبلي 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اسم التلمٌذ /........................................

 المٌالد/......................................تارٌخ 

 المدرسة/.....................................

 حالة اإلعاقة /...............................................
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 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلً

 درجة االختبار تارٌخ االختبار درجة االختبار تارٌخ االختبار

    

 البعدي ( باللغة العربية –بنود استمارة االختبار ) القبلي 

 اإلستجابات محاور وبنود االستمارة 

 √ × 

   المحور األول: تحقٌق بعض األهداف الخاصة بنمو المهارات الحسٌة للصم والبكم:

 :أوالً: الخامات وذلك بعرض ذلك علً التلمٌذ: األهداف المعرفية-

 تعرف عروق الفلتو.-1

  

 تعرف الصدف الطبٌعً.-2

  

 االستجابات محاور وبنود اإلستمارة

 تعرف األكرٌلك.-3
√ × 

 تعرف الشبكٌات.-4

  

  تعرف الحمصه والمنحس.-5

  

 األدوات الحالٌة:تعرف الشوكة.  -1ثانٌا:

  

 تعرف الغراء . -

  

   ثالثاً : الموضوعات :

   تعرف التطعٌم والترصٌع؟-1

 ترصٌع كاس خشبً بالصدف. تستطٌع-2

  

 تستطٌع ترصٌع ساعة حائط خشبٌة بالصدف.-3
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 تستطٌع ترصٌع وراقة خشبٌة بالصدف .-4

  

 تستطٌع ترصٌع صندوق بالصدف.-5

  

   -األهداف المهارٌة: المعدات والمهارات المصاحبه له:

   1ٌقوم بتخٌل الشكل قبل تكوٌنه سواء ملئ شبكات أو ٌدوي . -

   ٌجهز األصداف المناسبة للمكان . -2

   ٌضع الغراء األبٌض علً السطح بشكل صحٌح  -3

   ٌلصق الصدف علً السطح تبعا للشكل المراد تكوٌنه .-4

   ٌضغط علً الصدف برفق لكً ٌتم تثبٌته . -5

   األهداف الوجدانٌة:-

   ٌحقق االنسجام اللونً .-1

 اإلستجابات محاور وبنود االستمارة

 √ × 

   ٌتعاون مع زمالئه أثناء العمل .-2

   ٌستطٌع العمل بمفرده دون مساعدة االخرٌن-3

   المحور الثاني:تحقيق القيم الفنية:

   ٌحقق االتزان فً العمل الفنً .-1

   ٌنوع فً استخدام أشكال وأنواع األصداف المختلفة .-2

   للمشغولة الخشبٌةٌحقق الوحدة فً العمل الفنً -3

   ٌحقق االٌقاع من خالل تردٌد ألوان الصدف-4

 

 ثانياً : يتم تحضير النص اإلشاري عن طريق الهجاء اإلصبعي بواسطة الكتابة بالكمبيوتر كما يلي : 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اسم التلميذ / ...................................................

 الميالد / ..........................................تاريخ 

 المدرسة  / ..............................................................

 حالة االعاقة / ................................................

 االختبار البعدب االختبار القبلً

 درجة االختبار تارٌخ االختبار درجة االختبار تارٌخ االختبار
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 بعدي ( بالهجاء االصبعي -استمارة االختبار )  قبلي

 اإلستجابات محاور وبنود االستمارة 

 √ × 

   المحور األول: تحقٌق بعض األهداف الخاصة بنمو المهارات الحسٌة للصم والبكم:

 :أوالً: الخامات وذلك بعرض ذلك علً التلمٌذ: األهداف المعرفية-

 تعرف عروق الفلتو.-1

  

 اإلستجابات محاور وبنود االستمارة

 √ × 

 تعرف الصدف الطبٌعً.-

  

 تعرف األكرٌلك.-3
  

 تعرف الشبكٌات.-4

  

 تعرف الحمصه والمنحس.-5

  

 األدوات الحالٌة:تعرف الشوكة.  -1ثانٌا:

  

 . تعرف الغراء -

  

   ثالثاً : الموضوعات :

   تعرف التطعٌم والترصٌع؟-1

 تستطٌع ترصٌع كاس خشبً بالصدف.-2

  

 تستطٌع ترصٌع ساعة حائط خشبٌة بالصدف.-3

  

 تستطٌع ترصٌع وراقة خشبٌة بالصدف .-4

  

 تستطٌع ترصٌع صندوق بالصدف.-5

  

   -له:األهداف المهارٌة: المعدات والمهارات المصاحبه 
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   ٌقوم بتخٌل الشكل قبل تكوٌنه سواء ملئ شبكات أو ٌدوي . -1

   هل ٌجهز األصداف المناسبة للمكان .-2

   ٌضع الغراء األبٌض علً السطح بشكل صحٌح  -3

   ٌلصق الصدف علً السطح تبعا للشكل المراد تكوٌنه .-4

   ٌضغط علً الصدف برفق لكً ٌتم تثبٌته . -5

 اإلستجابات وبنود االستمارةمحاور 

 √ × 

   األهداف الوجدانٌة:-

   ٌحقق االنسجام اللونً .-1

   ٌتعاون مع زمالئه أثناء العمل .-2

   هل ٌستطٌع العمل بمفرده دون مساعدة االخرٌن-3

   المحور الثاني:تحقيق القيم الفنية:

   ٌحقق االتزان فً العمل الفنً .-1

   استخدام أشكال وأنواع األصداف المختلفة .ٌنوع فً -2

   ٌحقق الوحدة فً العمل الفنً للمشغولة الخشبٌة-3

   ٌحقق االٌقاع من خالل تردٌد ألوان الصدف-4

 

اتجهت الباحثة لترجمة اإلستمارة للقٌاس االختبار القبلً والبعدي ألنها هً إحدي وسائل اإلتصال مع المعاقٌن سمعٌاً وهذا 

البرنامج لجأت إلٌه الباحثة بوسطة جهاز الحاسب اآللً وهو تم لالستعانة به عن طرٌق شبكة المعلومات حٌث تم عمله 

وتسجٌله لخدمة من ٌتعاملون مع وسائل االتصال من متحدي االعاقة السمعٌة ولقد وظفته الباحثة لخدمة ترجمة النص 

 ء االصبعً مثل الترصٌع بالصدف .الذي نحن بصدده ، وكذلك ٌمكن ترجمة أي نص بالهجا

 

 ثالثاً : وبطريقة التواصل الكلي من خالل صور للمترجم من إعداد الباحثة :

 

     
  

1-   

  

2-   
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3-    

  

 
  

4-    

  

5-     

  

6-   

  

7-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- 

  

9- 

  

   

10-   

  

11-     
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12- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-      

  

14-      

       

 

  

15-                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-16        

  

-17      

  

18-     

  

 

اللغة العربٌة إلً اللغة اإلشارٌة وذلك كما اتجهت الباحثة إلً طرٌقة التواصل الكلً أٌضاً وهً ترجمة أي نص من 

لضمان سهولة حل التلمٌذ لالستمارة بدون الحاجة لالستعانه باحد ، كما أن ) تعبٌرات الوجه وحركة الجسد أثرها ومن 

:  246:  23الممكن تغٌر المعنً االشارة بالكامل وٌظهر ذلك من خالل الترجمة الفعلٌة للنص باللغة العربٌة ( . ) 

 ، بتصرف عمرو عباس عبد الفتاح وآخرون ( . م2006
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 تحليل النتائج وعالقتها بفرض البحث :

هناك عالقة اٌجابٌة بٌن ترجمة استمارة قٌاس لالختبار القبلً والبعدي بلغة اإلشارة للترصٌع بالصدف وبٌن تنمٌة 

وذلك من خالل استخدام برنام الهجاء التواصل لدي تالمٌذ الصف السابع بمدرسة األمل للصم والبكم بدمٌاط الجدٌدة ، 

اإلصبعً التً وظفته الباحثة عند ترجمة النص الذي نحن بصدده ، ووجد أنه أثبت فاعلٌة وبخاصة عند إستخدامه فً 

التواصل مع الصم والبكم وأٌضاً استخدم فً بعض المصطلحات التً لٌس لها مصطلح اشاري محدد فً مواقفهم الحٌاتٌة 

قة بدٌله لذلك ، كما استخدم التواصل الكلً وذلك للتعبٌر الفعلً للمعنً عن طرٌق تعبٌرات الوجه وكانت هذه الطرٌ

 والجسد ، كما أنه تم التطبٌق الفعلً لهذه االستمارة ، ووجد أن هناك إثبات فاعلٌة الفرض وتحقٌق العالقة اإلٌجابٌة .

 التوصيات :

 ً المتخصصات وفً جمٌع مراحل التعلٌم المختلفة للصم والبكم .االهتمام بتجمٌع المصطلحات اإلشارٌة فً باق -1

تفعٌل دور المجتمع للمصطلحات اإلشارٌة باإلضافة إلً للقاموس اإلشاري لدي الصم والبكم بتعدٌل المناهج الخاصة -2

 بهم .

 المراجع

 –عمان  –الناشر دار الفكر  – 2ط – سٌكولوجٌة األطفال غٌر العادٌٌن مقدمة فً التربٌة الخاصة–فاروق  ،الروسان -1

 .م 2010  األردن

الندوة  -تجربة مؤسسة البٌان فً دمج ضعاف السمع فً المعاهد المهنٌة ضمن برنامج الدمج والمساندة –زٌنة  ،شرٌتح -2

 عاف السمع (العلمٌة الثامنة لالتحاد العربً للهٌئات العاملة فً رعاٌة الصم ) تطوٌر التعلٌم والتأهٌل لؤلشخاص الصم وض

 .م2010المملكة العربٌة السعودٌة  -الرٌاض   -الرئاسة العامة لرعاٌة الشباب  -اللجنة السعودٌة لرٌاضة الصم  -

 .م2013الرٌاض  –الناشر دار النشر الدولً  – مناهج غٌر العادٌٌن وأسس بنائها-  عاٌدة  ،حسٌن -3

رسالة – تشكٌلٌة إلثراء أسطح المشغوالت الخشبٌةالخط العربً كمفردة جمالٌة  –عبٌر محمد صالح  ،صالح -4

 .م2005جامعة حلوان  -كلٌة التربٌة الفنٌة  -غٌر منشور  -ماجستٌر

5- Berrien, Katherine & Largo Museum - The Spirit of Ancient Peru-Treasures from the Muse 

Arqueológico Rafael Larco Herrera. New York: Thames and Hudson 1997. 

 . م1999، دار عالم الكتب  مناهج الصم -–أمٌر  ،قرٌش احمد حسٌن و ،اللقانى -6

 .م1990 1ط -السودان – منشورات معهد سكٌنة-شخصٌة الطفل المعوق والطفل المرٌض -فٌصل محمد مكً  ،أمٌن -7

، مجلة علم  إرشادٌةسٌكولوجٌة الطفل المعوق سمعٌا وأسالٌب تواصله مع اآلخرٌن ، دراسة  -محمد السٌد  ،صدٌق -8

 . م 2001 7النفس ، العدد

9- Andrews. J, Leigh, I, & Weiner,M- Deaf People; Envolving Perspective From 

Psychology,Education, and Sociology. Boston; Allyn & Bacon-2004. 

 . م2001 -دار الصفاء –الناشر عمان  – مناهج وأسالٌب تدرٌس ذوي االحتٌاجات الخاصة –ماجدة السٌد   ،عبٌد -10
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