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 الشكر والتقدير
 

 أواًل على وصولي إلى هذا اليوم. أشكر اهلل

 ( 20: 2سفر نحميا ) ."ُيْعِطيَنا النََّجاَح، َوَنْحُن َعِبيُدُه َنُقوُم َوَنْبِنيِإنَّ ِإلَه السََّماِء "

أتوجه بالشكر إلى من رعتني في برنامج الماجستير إلى أستاذتي ومشرفتي الفاضلة الدكتورة: أميرة  
 المتواضع.في إتمام هذا العمل  التي كان لها الفضل بعد ربنا الريماوي،محمد عبد الرحمن 

الدكتور إبراهيم عرمان، والدكتور عمر   المناقشةكما أتقدم بالشكر إلى السادة األفاضل أعضاء لجنة 
ثراء هذه الدراسة من خالل توجيهاتهم ،الريماوي على قبولهم المشاركة في مناقشة هذا العمل وا 

 ومالحظاتهم القيمة. 

لى الدراسة،  داتيإلى السادة المحكمين أل موصوالً الشكر و  مدرسة دار األيتام اإلنجيلية في  إدارةوا 
دارة رشاد من طاقم وا  تمام هذه الدراسة إكل من ساهم في  وأثني على ،الخليل لما قدموه لي من دعم وا 

 . من قريب أو بعيد

 

 

 تحية واحترامًا لكم جميعاً 
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 :الملخص

فاعلية القصة في تحسين اللغة التعبيرية لدى الطلبة ذوي اإلعاقة  عن هذه الدراسة للكشفهدفت 

طالبًا  سبعة عشر الدراسة من طلبة مدرسة دار األيتام اإلنجيلية وعددهم وتكَون مجتمع ،السمعية

 ( 6-5) بينأعمارهم  تتراوح ذوي إعاقة سمعيةطلبة  لبة، أما عينة الدراسة فاقتصرت على أربعةوطا

  .سنوات

 السمعية،مقياس اللغة التعبيرية للطلبة ذوي اإلعاقة  أداتين:، تم استخدام أهداف الدراسة ولتحقيق

وقد تحقق دالالت لكل مهارة على مقياس اللغة التعبيرية،  قصة( 20) ومجموعة قصصية مكونة من

لمالءمته ألغراض  التجريبي شبه تبعت الدراسة المنهجاو . ، وثبات لمقياس اللغة التعبيريةلألداتينصدق 

 .الدراسة

رصد تم  األول الدراسة سؤالولإلجابة عن جلسة فردية،  ( 24) سابيع بواقعأوامتد التطبيق ستة 

تكرارات مستوى االستجابة لكل مهارة قبل تطبيق القصة وبعدها، أما السؤال الثاني فقد رصدت نتائج 

 البعدية على المقياس بعد تطبيق القصة.-الطلبة القبلية

وجود تحسن في مستوى االستجابة على األداء البعدي لمقياس مهارات اللغة وأظهرت نتائج الدراسة 

المهارات اإلستقاللية، المهارات اإلجتماعية، المفاهيم، مهارات اللغة )ةالتعبيرية في المجاالت األربع

أظهرت نتائج  ، كما العربية( حيث تدرجت مستوى االستجابة من إيماءة إلى جملة، وجملة فأكثر

لمهارات اللغة التعبيرية ، حيث انتقل  مستوى استجابة الطالب  نتائج الطلبةالدراسة وجود تحسن في 

 على المهارة من إيماءة إلى جملة، وجملة فأكثر بعد تطبيق القصة. 

الخاصة بالطلبة ذوي اإلعاقة  وفي ضوء هذه النتيجة، توصي الباحثة باستخدام القصة في المراكز

 السمعية.والمؤسسات التي تعنى باإلعاقة  ،ومدارس الدمج ،السمعية

 هـ



 

The study aimed at identifying the effectiveness of the story in improving 

the expressive language among students with hearing disabilities. 

Prepared By : Taghreed Nicola Bishara Hanna 

Supervisor : Dr. Amira Rimawi 

Abstract 
The aim of this study was to investigate the effectiveness of the story in 
improving the expressive language of students with hearing disabilities. The 
study population consisted of 17 students of the Evangelical Orphanage 
School. The study sample was limited to four students with hearing 
disabilities between the ages of 5-6, Years. To achieve the objectives of the 
study, two tools were used: the expressive language scale for students with 
hearing disabilities, and a total of 20 stories for each skill on the expressive 
language scale. The study followed the semi-experimental approach to 
suitability for study purposes. The application lasted six weeks with 24 
individual sessions. To answer the question of the first study, the frequency 
of the level of response to each skill was monitored before and after the 
story was applied. The second question was the results of the tribal-
dimension students on the scale after applying the story. The results of the 
study showed an improvement in the level of response to the post-
performance of the level of expressive language skills in the four domains 
(skills of independence, social skills, concepts, Arabic language skills), where 
the level of response ranged from one gesture to another. The student's 
results for the skills of expressive language, where the level of student 
response to skill moved from gesture to sentence, sentence and more after 
the application of the story. In light of this finding, the researcher 
recommends using the story in centers for students with hearing disabilities, 
integration schools, and institutions dealing with hearing impairment. 

 و
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 المقدمة: 1.1

اإلعاقة إلى طـرق مختلفـة فـي التعلـيم تتناسـب مـع احتياجـاتهم وقـدراتهم، وللنجـاح يحتاج األفراد ذوي 

في تدريب وتأهيل هذه الفئة يجب توفير برامج تدريبية باإلضافة إلى معدات ووسائل تعليمية خاصة 

وألهميــة  بهــم نســتطيع مــن خاللهــا إطــالق مــواهبهم وقــدراتهم والوصــول بهــم إلــى أقصــى إمكانــاتهم.

لــيم وأســاليب تــدريس األفــراد ذوي اإلعاقــة اهتمــت الجامعــات ببنــاء بــرامج للتربيــة الخاصــة، بــرامج التع

ــ أســاليب  طرحــت برنــامج للدراســات العليــا ضــم   دباقة فــي هــذا المجــال فقــوقــد كانــت جامعــة القــدس الس 

ويهدف تدريب األفراد ذوي اإلعاقـة إلـى تمكيـنهم مـن االعتمـاد علـى  تدريس ذوي الحاجات الخاصة.

أنفســـهم والنجـــاح فـــي المســـار التعليمـــي واألكـــاديمي لالنخـــراط فـــي النشـــاطات والفعاليـــات المجتمعيـــة 

 .ومدارس التعليم الجامع

ب إجـراء تعـديالت تـوفير بيئـة تعليميـة تتناسـب مـع األفـراد ذوي اإلعاقـة، ممـا يتطل ـ من األهميةكان ف

ـــرا ـــل تقـــديم الب ـــيمهم المهـــارات الالل ،مج لهـــمعلـــى المحتـــوى التعليمـــي، والمكـــان التعليمـــي، قب زمـــة تعل

مراعاة الفروق الفردية من خالل البرنامج التربوي الفردي، الذي  اكتشافهم، معوالضرورية منذ لحظة 

 

 

 

 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأهميتها
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يعـزى ذوي اإلعاقة السـمعية  للطلبةالتحصيل األكاديمي  ضعفف. هذه الفئةيحدد احتياجات وقدرات 

ســلبًا  أثــرت التــيوالمعرفيــة  ،النمائيــة، اللغويــة الخصــائ التــي تــؤثر بشــكل عــام علــى  اإلعاقــةإلــى 

تشكيل قواعد اللغة، والمعرفة، والكلمات، ونمو المفردات، لهذا تعتبر عملية تعلـيم ذوي اإلعاقـة  على

 (.2005 يحيى،) األنسب لهم إليجاد الطريقة، والوسيلة، والمادةالسمعية تحديًا للمعلمين 

علـى قـدرتهم ، حيـث تضـعف لألفـراد ذوي اإلعاقـة السـمعيةفي النمـو اللغـوي  يؤثر الضعف السمعيف

 تضـــعف نتيجـــة لـــذل و ســـمال الكـــالم المنطـــوق بوضـــوح، وتمييـــز األصـــوات الصـــادرة مـــن ا خـــرين، 

ـــىع مقـــدرته ـــر ل ـــدريب المســـتمر معـــن احتياجـــاته اللفظـــي الســـليم التعبي ـــام بالت ، لهـــذا هـــم بحاجـــة للقي

شـرادقة ) االجتمـاعي نـدماجعلى التواصل وبالتـالي اال والمكثف لفئة اإلعاقة السمعية لتحسين قدرتهم

 (.2012، والزريقات

التعليميــة، وفــق خصائصــهم  قــد صــممت ،طــرق وأســاليب ومنــاهج تعلــيم ذوي اإلعاقــة الســمعيةلهــذا 

، وأهـم مالمـم منـاهج ذوي اإلعاقـة سـتفادة مـن الفـر  المتاحـة مـا أمكـنيتمكنـوا مـن الـتعلم واال حتى

  (.1995البسطامي، ) اللغةالسمعية هو تعليمهم 

ـــةف ـــرامج تطـــوير األســـاليب التدريســـية مـــع ذوي اإلعاقـــة الســـمعية  كـــان مـــن األهمي نتيجـــة لفاعليـــة الب

 لهـمفاعلية البرامج المقدمة أكدت  الدراسات، التيالعديد من  عليه اتفقت وهذا ما، المقدمة لهذه الفئة

 ،وبشــاتوه عبــد الحميــد)كمــا فــي دراســة  ،والتعبيريــة فــي تحســين المهــارات اللغويــة بشــقيها اإلســتقبالية

 (.2016  ،الحضري)ودراسة (، 2012

أن المعلــم ينبغــي أن يــدخل فــي تدريســه قصصــًا يســردها فــي صــيغة ســهلة  ( 2001) ذكــرت عبيــدو 

شـــياء المصـــغرة تســـاعد الطفـــل فـــي يســـتطيع الطـــالب أن يفهموهـــا، فـــالمواد البصـــرية كالقصـــ  واأل

 المجرد.نتقال للتفكير اال
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حيــث تعتبــر القصــة بالنســبة لألطفــال وســيلة تربويــة وتعليميــة ذات تــأثير عظــيم، فهــم ينتبهــون إليهــا 

 فيهــابــارادتهم انتباهــًا عجيبــًا، فمــثاًل نــراهم فــي عــروض أفــالم الرســوم المتحركــة منتبهــين ومنــدمجين 

 (.2010عمر، )

أبـو  يـة لمواضـيع متنوعـة كدراسـةدراسات كثيرة تناولت القصة كبرامج عالج أشارت إليهوهذا ما 

  (.2010) الحميدودراسة (، 2007) الشامات

مــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة لتكــون حلقــة فــي سلســلة البحــوث العلميــة المهتمــة بتفعيــل دور القصــة 

اإلعاقـة السـمعية، ب المصـابونالمدرسـة، ما قبل  طلبةكمصدر في تنمية مهارات اللغة التعبيرية لدى 

وبنــاء  بحيــاتهم،، والتــي تــرتبط هــؤالء الطلبــةبحيــث تراعــي الباحثــة فيهــا المشــكالت التــي يعــاني منهــا 

فاعلية القصة في تحسين اللغـة التعبيريـة لـدى الطلبـة ذوي  على ما سبق جاءت فكرة الدراسة الحالية

 .اإلعاقة السمعية

 

 مشكلة الدراسة: 2.1

تصـــال اإلنســـاني وبـــدونها يصـــبم واصـــل والـــتعلم ووســـيلة مـــن وســـائل االأساســـًا للتبمـــا أن اللغـــة تعـــد 

التواصـــل أكثـــر صـــعوبة وتعقيـــدًا، فـــاألفراد ذوي اإلعاقـــة الســـمعية يترتـــب علـــيهم ضـــعف القـــدرة علـــى 

تعلــيم األفــراد ذوي اإلعاقــة  المهـماكتسـاب الكــالم المنطــوق نتيجـة لإلعاقــة الســمعية. لهـذا أصــبم مــن 

نظرًا لعدم تمكنهم مـن اكتسـاب المهـارات اللغويـة  ،الكالم المنطوقين لديهم بقايا سمعية والذالسمعية 

فجـــاءت هـــذه الدراســـة للكشـــف عـــن فاعليـــة منـــذ الســـنين األولـــى مثـــل أقـــرانهم المولـــودين دون إعاقـــة. 

 الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية. لدىالقصة في تحسين اللغة التعبيرية 
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 أسئلة الدراسة: 3.1

هذه الدراسة لإلجابة عن السؤالين ا تيين:سعت   

؟الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية ما فاعلية القصة في تحسين اللغة التعبيرية لدى  -  

البعــدي بعــد  -فــي اإلختبــار القبلــيلمهــارات اللغــة التعبيريــة  اســتجابة الطلبــةهــل يختلــف مســتوى   -

 تطبيق القصة؟

 

 أهمية الدراسة: 4.1

جانبين: فيأهمية هذه الدراسة  تمثلت  

    1.4.1 األهمية النظرية:  

تأتي أهمية هذه الدراسة بتقديم معلومات عن فاعلية القصة في تحسين اللغة التعبيرية للطلبة ذوي 

اإلعاقة السمعية، وتعد الدراسة الحالية إحدى الدراسات العربية القليلة أو تكاد تكون نادرة حسب علم 

  لطلبة ذوي اإلعاقة السمعية.لدى اي تناولت استخدام القصة في تحسين اللغة التعبيرية الباحثة، والت

توجيه أنظار القائمين بتعليم وتدريب األطفال ضعاف السمع إلى أهمية المهارات اللغوية لهؤالء 

األطفال؛ لتمكينهم من تفسير رسائل ا خرين وفهمها والتعبير عن أنفسهم في صورة لفظية، ومن ثم 

 .استخدام القصةتقديم دليل عملي من خالل 

  2.4.1 األهمية التطبيقية:

اسة مجموعة قص  يمكن توظيفها في تنمية مهارات اللغة التعبيرية للطلبة ذوي توفر هذه الدر  

، باإلضافة إلى مقياس لقياس مستوى اإلستجابة لمهارات اللغة التعبيرية، وخطط اإلعاقة السمعية

 تربوية فردية وخطط تعليمية فردية.
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 هدف الدراسة:أ 5.1

 هدفت هذه الدراسة إلى:

 في تحسين اللغة التعبيرية عند الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية.التعرف على فاعلية القصة  -1

التعرف على مسـتوى اإلسـتجابة لمهـارات اللغـة التعبيريـة لـدى الطلبـة ذوي اإلعاقـة السـمعية  -2

 القصة. تطبيقبعد 

 حدود الدراسة: 6.1

 :الحدود ا تيةهذه الدراسة على  تقتصر ا

 .اإلنجيلية: الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في مدرسة دار األيتام ةالبشري ودالحد

 ./ الخليل: مدرسة دار األيتام اإلنجيليةةالمكاني ودالحد

 .2018 -2017: الفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسية ةالزماني ودالحد

 ية الواردة فيها.: تقتصر حدود هذه الدراسة على المفاهيم والمصطلحات اإلجرائةالمفاهيمي ودالحد

 

 مصطلحات الدراسة: 7.1

 عتمدت الدراسة المصطلحات ا تية:ا
  القصة: 1.7.1

هي عمل فني يمنم الطفل الشعور بالمتعة والبهجة، كما يتميز بالقدرة على جذب االنتباه والتشويق، 

ثـــارة خيـــال الطفـــل، وقـــد تتضـــمن غرضـــًا أخالقيـــًا أو علميـــًا أو لغويـــًا أو ترويحيـــًا،  وقـــد تشـــمل هـــذه وا 

 (.59،  2009حطيبة، ) غراض كلها أو بعضهااأل

 تم إعدادها من قبل الباحثة من أجل هذه الدراسة. قصصيةمجموعة  بأنها وتعرفها الباحثة إجرائياً 
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 اللغة التعبيرية: 2.7.1

 قــدرة الطفــل فــي التعبيــر عــن أفكــاره ومشــاعره واســتعمال الكلمــات والجمــل وقواعــد اللغــة بوضــوح

 (.262،  2016 ،صالم)

 الدرجة التي يحصل عليها المفحو  على مقياس اللغة التعبيرية. وتعرفها الباحثة إجرائيًا بأنها

 

 اإلعاقة السمعية:  3.7.1

اإلعاقة السمعية هي مستويات متفاوتة من الضعف السمعي، وتتراوح في شدتها بين ضعف سـمعي 

وظيفــي يحــول دون قيــام  بســيط إلــى ضــعف ســمعي شــديد جــدًا. ويقصــد بهــا وجــود مشــكالت أو خلــل

 الجهاز السمعي بوظائفه عند الفرد، أو تتأثر قدرة الفرد على سـمال األصـوات المختلفـة بشـكل سـلبي

 (.2003، كوافحة وعبد العزيز)

إعاقـة  لـديهمسـنوات، الـذين  ( 6-5) بـينالطلبة الـذين تتـراوح أعمـارهم  وتعرفها الباحثة إجرائيًا بأنهم

باســـتخدام  ونويســـتطيع  ولـــديهم بقايـــا ســـمعية ،ديســـبل ( 70-40) ســـمعية متوســـطة تتـــراوح مـــا بـــين

ف الخا  فـي مدرسـة للتعلـيم ويتعلمون في الص ،السماعة الطبية معالجة المعلومات اللغوية سمعياً 

 الجامع.
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مسم شامل لهذه الدراسـات و  الدراسات السابقةو  ,يتناول هذا الفصل اإلطار النظري للدراسة الحالية، 

 ستفادة منها.لإللربطها مع موضول البحث 

 اإلطار النظري:  1.2
ـــة،  ـــة الســـمعيةيشـــمل اإلطـــار النظـــري المحـــاور ا تي ـــة، اإلعاق ، والدراســـات والقصـــة، واللغـــة التعبيري

    السابقة.

 :اإلعاقة السمعية 1.1.2

 مقدمة: 1.1.1.2

اإلعاقة السمعية من اإلعاقات التي تشكل تحـديًا كبيـرًا للمصـابين بهـا، مـع أنهـا مـن اإلعاقـات األقـل 

حدوثًا من غيرها إال أنها تسبب ضررًا واضحًا للشخ  المصاب، فهي تحرمه من حاسة مهمـة مـن 

اسة وسـيلة التواصـل األولـى بـين النـاس، الحواس الخمس أال وهي حاسة السمع، حيث تمثل هذه الح

 التي تمكنه من التواصل مع األفراد في مجتمعه. فعن طريقها يتعلم اإلنسان اللغة

 اإلعاقة السمعية: تعريف 2.1.1.2

يشير مصطلم اإلعاقة السمعية إلى المشكالت السمعية التي تتراوح في شدتها من البسيط إلى 

 عي، إلى الشديد وهو ما يسمى بالصمم.المتوسط وهو ما يسمى بالضعف السم

 ثانيالفصل ال

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
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ديسبل للفرد تحول دون اعتماده  ( 70) بأنه درجة من الفقدان السمعي تزيد عن" الصمميعرف 

 ."على حاسة السمع في فهم الكالم باستخدام السماعات أو بدونها

تجعل (، 70) ديسبل وتقل عن ( 35) فهو درجة من فقدان السمع تزيد عن" ضعيف السمعأما 

الفرد يعاني من صعوبات في فهم الكالم باستخدام حاسة السمع فقط باستخدام السماعات أو 

 (.82،  2007القمش والمعايطة، ) "بدونها

بهــدف تقــديم الخدمــة لهــذه  فيــذكر تعــريفين آخــرين لإلعاقــة الســمعية ( 34،  2012) الجوالــدة أمــا

 الفئة والتعريفين كا تي:

كتســــاب ااإلعاقــــة الســــمعية هــــو الطفــــل الــــذي تمنعــــه إعاقتــــه مــــن الطفــــل ذوي  التعريــــف الــــوظيفي:

 دونها.طريق حاسة السمع باستخدام السماعات الطبية أو  نالمعلومات اللغوية ع

يعتمد على مدى تأثير الفقدان السمعي على إدرا  وفهم اللغة المنطوقة، فاإلعاقة  التعريف التربوي:
 من القدرة على التواصل السمعي واللفظي. السمعية هنا تعني انحرافًا في السمع يحد

 شيوع اإلعاقة السمعية: 3.1.1.2
نتشـارًا إذا اأشارت بعض الدراسات التي أجريت في أوروبا بأن اإلعاقة السمعية من اإلعاقـات األقـل 

 طلبـة% مـن 5أن مـا نسـبته إلـى م. وقد ألمحت هذه الدراسـات ما قورنت باإلعاقة العقلية وبطء التعل  

صمم. أما العالم العربي هنا  أكثر  لديهم% 0.5ضعف سمعي بدرجاته المختلفة، ولديهم س المدار 

 (.2011الشريف، ) صمم ملديهن ألفًا يضعف سمعي، وخمسلديه من مليون طفل 

نتشارًا من بين بـاقي ا% وهي األقل 14.2وقد بلغت نسبة األفراد ذوي اإلعاقة السمعية في فلسطين 

 .2011المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام  اإلعاقات بحسب الجهاز
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 تصنيف اإلعاقة السمعية: 4.1.1.2
كمـــا صـــنفها القمـــش  هنـــا  العديـــد مـــن التصـــنيفات لإلعاقـــة الســـمعية تبعـــًا للعديـــد مـــن العوامـــل

 :أهمها (2007والمعايطة، 

 التصنيف حسب طبيعة وموقع اإلصابة. -

 التصنيف حسب العمر الذي حدثت فيه اإلعاقة السمعية. -

 التصنيف حسب شدة الفقدان السمعي. -

 أواًل: التصنيف حسب طبيعة وموقع اإلصابة:

يعتمد هذا التصنيف علـى موقـع اإلصـابة والجـزء المصـاب مـن الجهـاز السـمعي، ويقسـم إلـى مـا 

 -يلي:

وينتج عن خلل فـي األذن الخارجيـة والوسـطى يحـول دون نقـل  الفقدان السمعي التوصيلي: - أ

األذن الداخلية، مما يؤدي بالفرد إلـى صـعوبة سـمال األصـوات التـي الموجات الصوتية إلى 

ديســــبل، لكــــنهم يســــتطيعون تمييــــز وســــمال األصــــوات المرتفعــــة، لهــــذا  ( 60) ال تزيــــد عــــن

 استخدام السماعات يفيدهم في استعادة بعض قدراتهم السمعية.

وينتج عن خلل فـي األذن الداخليـة أو العصـب السـمعي.  الفقدان السمعي الحسي عصبي: - ب

ديسـبل، لهـذا األفـراد يعـانون مـن صـعوبة  ( 70) وعادة فان درجة الفقدان السمعي تزيـد عـن

لى اضطراب نغمات الصوت وازدياد شـدة  عدم قدرتهمو في فهم األصوات،  على سماعها، وا 

 .فع ليسمع صوتهالصوت بشكل غير طبيعي، وعادة ما يتكلم الفرد بصوت مرت

ويســـمى بالفقـــدان الســـمعي المخـــتلط أي يجمـــع بـــين التوصـــيلي  الفقـــدان الســـمعي المخـــتلط: - ج

والحس عصبي في الوقت نفسه، ويكون هنا  فجوة كبيـرة بـين التوصـيل الهـوائي والتوصـيل 

 العظمي للموجات الصوتية لهذا السماعات قد تكون مفيدة لهم.
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ــدان الســمعي المركــزي: - د جــة خلــل فــي الممــرات الســمعية فــي جــذل الــدما  أو وينــتج نتي الفق

المراكــز الســمعية، ويحــول دون تحويــل الصــوت مــن جــذل الــدما  إلــى المنطقــة الســمعية فــي 

 .الفائدةالدما ، ولهذا تكون السماعات محدودة 

 ثانيًا: التصنيف حسب العمر الذي حدثت فيه اإلعاقة السمعية:  

اقـة هـام، مـن حيـث األثـر الـذي تتركـه اإلعاقـة السـمعية علـى يعتبر العمـر الـذي حـدثت فيـه اإلع    

 نمو واكتساب اللغة والتعرض لخبرة األصوات المختلفة في البيئة، ويصنف إلى:

وتحــدث اإلعاقــة قبــل أن يكتســب الطفــل اللغــة، وتكــون إمــا منــذ  صــمم مــا قبــل تعلــم اللغــة: - أ

الــوالدة أو مكتســبة، وعنــدها ال يســتطيع الطفــل أن يكتســب اللغــة أو الكــالم بطريقــة طبيعيــة 

ألنـه ال يســمع، وبالتــالي فهـو غيــر قــادر علـى تقليــد كــالم ا خـرين أو مالحظــه كالمــه، لهــذا 

الصـم ) لبصـر أو لغـة اإلشـارة وتسـمى هـذه الفئـةفعليه أن يتعلم اللغة إما عن طريق حاسـة ا

 (.البكم

 ذوي اإلعاقـة السـمعيةويطلـق هـذا التصـنيف علـى تلـ  الفئـة مـن  صمم ما بعـد تعلـم اللغـة: - ب

الــذين فقــدوا قــدرتهم الســمعية كلهــا أو بعضــها بعــد اكتســاب اللغــة، وتتميــز هــذه الفئــة بقــدرتها 

ـــدة، ) علـــى الكـــالم؛ ألنهـــا ســـمعت وتعلمـــت اللغـــة، ويطلـــق علـــيهم مســـمى الصـــم فقـــط الجوال

2012.) 

 ثالثًا: التصنيف حسب شدة الفقدان السمعي:

التصنيف الذي أخذت به  ( Hallahan & Kauffman, 2006) وقد أورد هاالهان وكوفمان    

 اللجان المختصة لتطوير خدمات المعاقين سمعيًا في الواليات المتحدة األمريكية.
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إلى فئات تبعًا لدرجة الفقدان السمعي  اإلعاقة السمعيةيوضم توزيع ذوي  (1.2رقم)والجدول     

الفقدان السمعي والقدرة على وفق معايير المنظمة العالمية، كما يبين العالقة المتوقعة بين درجة 

 سمع وفهم الكالم.

العالقة بين درجة الفقدان السمعي مقاسه بالديسبل والقدرة على سمال  (1.2) رقمجدول     

 األصوات وفهم الكالم

درجة 

 الفقدان

درجة 

 الصعوبة

 األثر المتوقع على سماع األصوات وفهم الكالم

يعــــــاني الفــــــرد مــــــن صــــــعوبة فــــــي ســــــمال األصــــــوات الخافتــــــة أو فهــــــم الحــــــديث  بسيطة جدًا   40 -25

أنـــــــه مـــــــن  الفـــــــردالعـــــــادي مـــــــن مســـــــافات بعيـــــــدة، وعلـــــــى هـــــــذا األســـــــاس يجـــــــد 

 الصعب عليه متابعة المناقشات التي تتم داخل الصف.

 بسيطة    55- 41

 

 

يمكـــــن للمصـــــاب أن يســـــمع الكـــــالم والمحادثـــــة وجهـــــًا لوجـــــه عـــــن مســـــافة قريبـــــة 

ممـــــا يـــــدور فـــــي المناقشـــــة  ( %50) حـــــواليالمصـــــاب الفـــــرد جـــــدًا منـــــه، ويفقـــــد 

الصــــفية إذا لــــم تــــتم بصــــوت مرتفــــع نســـــبيًا أو لــــم يتســــنى لــــه متابعتهــــا بصـــــريًا 

ضـــــــعيفًا. ويطلـــــــق  لـــــــهوعـــــــن قـــــــرب، وفـــــــي العـــــــادة يكـــــــون المحصـــــــول اللغـــــــوي 

ـــــيهم  ـــــادرون علـــــى عل ـــــي الســـــمع لكـــــنهم ق ضـــــعاف الســـــمع، لـــــديهم صـــــعوبات ف

 التعلم في المدارس العادية باستخدام المعينات السمعية.

 ملحوظة 70– 56

 

 

يســـــتطيع المصـــــاب ســـــمال األصـــــوات المرتفعـــــة جـــــدًا فقـــــط، وتواجهـــــه صـــــعوبة 

كبيــــرة فــــي متابعــــة وفهــــم الحــــديث الــــذي يــــتم بــــين مجموعــــة؛ لــــذا يجــــب أن تــــتم 

ـــــة بصـــــ ـــــى يمكـــــن ســـــماعها، كمـــــا يعـــــاني المصـــــاب مـــــن المحادث ـــــع حت وت مرتف

 صعوبات في النطق واالستيعاب اللفظي، أما مفرداته فمحدودة جدًا.
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درجة 

 الفقدان

درجة 

 الصعوبة

 األثر المتوقع على سماع األصوات وفهم الكالم

 شديدة 90– 71

 

ـــــر  ـــــي ال تبعـــــد أكث رغـــــم أن المصـــــاب قـــــد يســـــمع األصـــــوات المرتفعـــــة جـــــدًا والت

مــــن قــــدم واحــــد عــــن أذنــــه، إال أنــــه ال يــــتمكن مــــن إدرا  العديــــد مــــن األصــــوات 

والكلمــــات، فــــي حــــين يواجــــه صــــعوبات واضــــحة فــــي النطــــق والكــــالم، ويكــــون 

لديــــــــــه مشــــــــــاكل فــــــــــي التواصــــــــــل وتعلــــــــــم اللغــــــــــة ويحتــــــــــاج لخــــــــــدمات تربويــــــــــة 

 متخصصة.

فمـــــــــــــــا  -90

 فوق

 حادة

 

 

قـــــــد يســـــــمع المصـــــــاب بعـــــــض األصـــــــوات المرتفعـــــــة جـــــــدًا، ويحـــــــس بـــــــاهتزازات 

ـــــالي يعـــــد  ـــــه ال يســـــمعه فـــــي معظـــــم األحيـــــان، وبالت اإلبصـــــار هـــــو الصـــــوت لكن

الوســــــــيلة األساســــــــية بــــــــداًل مــــــــن الســــــــمع للتواصــــــــل مــــــــع ا خــــــــرين، وبالنســــــــبة 

للكلمــــات التــــي قــــد يصــــدرها فانــــه مــــن الصــــعب فهمهــــا. وهــــو بحاجــــة لخــــدمات 

 تربوية متخصصة.

 (.209،  2011الالال وآخرون، ) نقاًل عن  

 

 السمعية:ذوي اإلعاقة خصائص  5.1.1.2

يتبـــــــاين تـــــــأثير اإلعاقـــــــة الســـــــمعية مـــــــن فـــــــرد  خـــــــر نظـــــــرًا لعـــــــدم  ( 2014) ذكر القريطـــــــييـــــــ

ــــــة الســــــمعية كمجموعــــــة،  ــــــى الشخصــــــية تجــــــانس ذوي اإلعاق ــــــة الســــــمعية عل ــــــأثير اإلعاق وأن ت

 يعتمد على عدة عوامل، أهمها:

ــــة الســــمعية ودرجتهــــا ــــدان الســــمعيو ، نــــول اإلعاق ــــة الســــمعية ، قــــت حــــدوث اإلصــــابة بالفق الحال

ردود أفعــــــــال الوالــــــــدين ، االجتمــــــــاعي والثقــــــــافي لألســــــــرة -ادي المســــــــتوى االقتصــــــــ، للوالــــــــدين
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، أســـــرتهالـــــدعم العـــــائلي والمجتمعـــــي للطفـــــل و ، م نحـــــو اإلعاقـــــة والطفـــــل ذي اإلعاقـــــةواتجاهـــــاته

 تأثير حالة الطفل على التوافق الزواجي واألسري في محيط أسرته.

 تأثير اإلعاقة السمعية في بعض مظاهر النمو: 6.1.1.2    
 :( المعرفية  ) اإلعاقة السمعية على الذكاء والقدرات العقليةأثر  -1

رة العقليـــــة، والســـــبب فـــــي ذلـــــ  أن يعتقـــــد ســـــابقًا بـــــأن اإلعاقـــــة الســـــمعية تـــــؤثر علـــــى القـــــد كـــــان

ت علــــــى الجوانــــــب اللفظيــــــة فــــــي القيــــــاس، ومــــــع عتمــــــداختبـــــارات التــــــي كانــــــت تعطــــــى لهــــــم اال

دائيـــــــة أمكـــــــن التأكـــــــد بـــــــأن القـــــــدرات ختبـــــــارات االتقـــــــدم وســـــــائل القيـــــــاس واعتمادهـــــــا علـــــــى اال

 (.2011الشريف، ) السمعيةالعقلية ال تتأثر باإلعاقة 

 أثر اإلعاقة السمعية على الجانب االجتماعي واالنفعالي: .2 

مجموعة من الخصائ  النفسـية واالجتماعيـة التـي تـؤثر فـي  ( 2001القريطي،) وقد استعرض

 :اإلعاقة السمعيةلذوي التوافق الشخصي والمدرسي واالجتماعي 

سرعة ، االعتماد الشديد على ا خرين، العجز عن التواصل اللفظي، كبت المشاعر واالنفعاالت

 العند واإلصرار، اإلندفال والتسرل، ثرة الفشل والخوف من العقاباالستثارة العصبية، اإلحباط لك

 ، ضـبط الـذات والمفهـوم السـلبي عنهـا عـدم القـدرة علـى، التمركـز حـول الـذات، على تلبية رغباتـه

 .الذاتالتشك  في 

 على التحصيل الدراسي: اإلعاقة السمعية. أثر 3  

يتأثر التحصيل عند ذوي اإلعاقة السمعية في مجاالت القراءة، والكتابة، والحساب، وذل  بسبب 

األكاديمي بعدة عوامل اعتماد هذه الجوانب على النمو اللغوي، ويمكن تفسير التدني بالتحصيل 

 أهمها:
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 عدم مالءمة المناهج الدراسية لهم، حيث أنها مصممة للسامعين. -1

 الدافعية للتعلم بسبب الظروف النفسية المترتبة على اإلعاقة السمعية. انخفاض -2

 .(2012)الجوالدة،  عدم مالءمة طرائق التدريس، ومواءمتها لحاجاتهم -3

 لجسمي والحركي:. أثر اإلعاقة السمعية على النمو ا4

الجانــب الحركــي والجســمي لــذوي اإلعاقــة الســمعية نتيجــة لعــدم حصــوله علــى التغذيــة  يتــأثر    

 الراجعــة الســمعية ممــا يــؤثر ســلبيًا علــى وضــعه بــالفرا ، ويطــور لديــه أوضــاعًا جســمية خاطئــة

 (.2014، القريطي)

أقــل مرونــة واســتجابة منــه لــدى ذوي الســمع  لــذوي اإلعاقــة الســمعيةكمــا أن الجهــاز التنفســي     

العـادي، فهـم أقـل قـدرة علـى تـدفق وانتظـام الـنفس والصـوت نتيجـة عـدم تلقائيـة حركـة الهـواء فــي 

 (.2003الزريقات، ) لديهمالجهاز السمعي وتعطل جهاز النطق 

 . أثر اإلعاقة السمعية على الجانب اللغوي:5

 مو اللغوي بالتالي:وتتمثل ا ثار السلبية لإلعاقة على الن

بة فـي صـعو انعـدامها وخاصـة لـدى الطفـل األصـم،  ضعف في القـدرة علـى التخاطـب اللفظـي أو

ضــعف عــام للغــة اإلســتقبالية وخاصــة اإلســتمال، ضــعف عــام فــي افهــم اللغــة اللفظيــة ل خــرين، 

حنفــــي، الجهريــــة )أو الكتابــــة أو القــــراءة  ( الكــــالم) فــــي اللغــــة التعبيريــــة وخاصــــة فــــي المحادثــــة

2003.) 

ويعتبـــر النمـــو اللغـــوي أكثـــر مظـــاهر النمـــو تـــأثرًا باإلعاقـــة الســـمعية، فكلمـــا زادت شـــدة الضـــعف 

كلمــا قلــت الحصــيلة اللغويــة. والطفــل الــذي يصــاب بالضــعف الســمعي بعــد تعلــم اللغــة  ،الســمعي

ثــل أن يحــتفظ بقــدرة لغويــة م ،صــيب قبــل تعلــم اللغــةأيحــتفظ بقــدرة لغويــة ال يمكــن للطفــل الــذي 

 (.2016الحضري، اللغة )الطفل الذي فقد السمع بعد تعلم 
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 اإلعاقة السمعية: ذوي طرق التواصل مع 7.1.1.2
 أواًل: التواصل الشفوي:

 تدريب األفراد ذوي اإلعاقة السمعية على مهارة قراءة الشفاة من خالل مراقبـة حركـة الفـم والشـفاة

أثناء الكالم عند التحدث مع ا خرين، مما يجعلهم أكثر قدرة على فهم الكلمات المنطوقـة، ويـتم 

ـــ ـــ  مـــن خـــالل ت ـــى تحليـــل حركـــات شـــفاه المتحـــدث وتنظيمهـــا معـــًا لتشـــكل المعنـــى دريبهم ذل عل

علــى فهــم المثيــرات البصــرية المصــاحبة للكــالم مثــل تعبيــرات الوجــه،  مالمقصــود، وأيضــًا تــدريبه

 وحركة اليدين.

    : مهارة التدريب السمعي:ثانياً     

ومــن ثــم التمييــز بــين والمتوســطة علــى مهــارة اإلســتمال،  تــدريب ذوي اإلعاقــة الســمعية البســيطة

مية مهارة التمييز الصوتي نتاألصوات والكلمات باستخدام الوسائل البصرية والمعينات السمعية ل

  .لديهم

 :/ لغة اإلشارة واألصابع: التواصل اليدويثالثاً 

يســـتخدم ذوي اإلعاقـــة الســـمعية لغـــة اإلشـــارة أو األصـــابع ليـــتمكن مـــن فهـــم ا خـــرين والتواصـــل 

ولغــة اإلشــارة هــي عبــارة عــن اتصــال بصــري يــدوي يعمــل علــى مبــدأ الــربط بــين اإلشــارة  ،معهــم

والمعنــى، أي أنهــا لغــة تســتخدم فــي فهــم العالقــات األســرية والتعــرف علــى الوقــت والمشــاعر ومــا 

 (.2002العزة، ) إلى ذل ، وتستخدم التهجئة باألصابع كطريقة مساندة للغة اإلشارة

 : : التواصل الكليرابعاً   

استخدام كل الوسائل  ذوي اإلعاقة السمعية للطلبةالتواصل الكلي هو الطريقة التي تسمم     

المتاحة في عملية التواصل، مثل: لغة اإلشارة وهجاء األصابع وقراءة الكالم وتعبيرات الوجه، 

 (.37،  1999اللقاني والقرشي، ) السمعيةوالقراءة والكتابة والرسم، مع استخدام المعينات 
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 :للطلبة ذوي اإلعاقة السمعيةالبدائل التربوية  8.1.1.2
كما أشارت  تبعًا الختالف عدد من العوامل ذوي اإلعاقة السمعيةتختلف البدائل التربوية للطلبة 

 :(1.2( وكما هو موضم في الشكل رقم)2001له عبيد )

مدى تأثير اإلعاقة ، شدة اإلعاقة السمعية لدى الطالب، طبيعة اإلعاقة السمعية للطالب

 السمعية عند الطالب على جوانب النمو المختلفة.

 ( 100،  2001، عبيد) للطلبة ذوي اإلعاقة السمعيةهرم البدائل التربوية  ( 1.2) شكل

 

المدرسة الداخلية للطلبة المعاقين سمعياً بدرجة 
 شديدة جداً وفيها إقامة دائمة

وتكون مخصصة  :المدرسة النهارية الخاصة
للطلبة المعوقين سمعياً بدرجة متوسطة أو شديدة 

.ممن ال يستفيدون من البدائل األخرى  

:الصف الخاص  

ويقوم على التدريب  ،يكون في المدرسة العادية
.فيه معلم مختص في مجال اإلعاقة السمعية  

:ستشاريالمعلم اال  

يقدم  ،معلم مختص في مجال اإلعاقة السمعية
.ستشارات للمعلم العادي وليس الطالبا  

:غرفة المصادر  

وتستخدم مع ذوي اإلعاقات السمعية البسيطة 
.والمتوسطة لبعض الوقت  

دمج كامل)الصف العادي  ) : 

ويستخدم مع ذوي اإلعاقات السمعية البسيطة جداً 
.والبسيطة ممن يستخدمون معينات سمعية  
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بأن اختيار البديل المالئم مـن هـذه البـدائل لـذوي اإلعاقـة السـمعية  ( 2014) وقد أشار القريطي

 :يتوقف على العوامل التالية

لتحديد العمر عند حدوث اإلصابة، ودرجة الفقدان  الطالبالتشخي  والتقييم الشامل لحالة  -1

السمعي، والقصور الذي يعاني منه باإلضافة إلى اسـتعداداته األدائيـة الوظيفيـة وخصائصـه 

 النفسية واالجتماعية.

جرائيـة المالئمـة ، وتحديد األهـداف اإلللطالبتحديد االحتياجات التربوية والتعليمية الخاصة  -2

 إلشبال هذه االحتياجات.

 على استخدامها. الطلبةمدى توافر المعينات السمعية، ومقدرة  -3

الختيـار األنسـب مـن منـاهج  للطلبـةتقييم البرامج والبدائل المتوافرة فـي نطـاق البيئـة المحليـة  -4

 تعليمية وكوادر بشرية ومواد تعليمية.

 .لهمامج المناسب ناختيار البر  -5

 ذوي اإلعاقة السمعية: للطلبة المناهج الدراسية 9.1.1.2
يقصد بالمنهج الدراسي مجمول الخبـرات والمهـارات المعرفيـة والنفسـحركية والوجدانيـة المخططـة التـي 

داخــــل الصــــف الدراســــي وخارجــــه بقصــــد تيســــير فــــر  تعلمهــــم، وتعــــديل  لطالبهــــاتهيؤهــــا المدرســــة 

ويتطلــب تصــميم المــنهج الفعــال لــذوي متكامــل والســلوكهم، ومســاعدتهم علــى تحقيــق النمــو الشــامل 

اإلعاقــة الســمعية األخــذ فــي االعتبــار مــدى واســع النطــاق مــن الخصــائ  العقليــة التــي تحــدد بــدورها 

ـــة للـــتعلم التـــي يجنيهـــا  أغـــراض المـــنهج الخـــا  ذي الطـــابع الفـــردي مـــع ضـــمان المحصـــالت الكلي

 (. Bonds, 2003) العاديالتالميذ ذوو السمع 
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بأن المناهج التـي تقـدم للطلبـة الصـم فـي مدارسـهم يجـب أن تكـون هـي  ( 2001) عبيدرت وكما ذك

ـــال الصـــم  ـــة العـــاديين. وذكـــرت أيضـــًا بـــأن الفـــرق الرئيســـي بـــين األطف ـــدم للطلب نفـــس المـــواد التـــي تق

مراعــاة  عواألطفــال الــذين يســمعون ال يتمثــل فــي المــواد التــي يتعلمونهــا بــل بطريقــة تعلــيمهم إياهــا مــ

صــائ  الزمنيــة التــي يحتاجونهــا، وكــذل  طــرق التــدريس المختلفــة التــي يســتخدمونها لــتالئم خ المــدة

ضــرورة وضـع برنــامج تعليمـي فــردي  مـع أهــم هـذه التــدابير، وتــم اتخـاذ الطلبـة ذوي اإلعاقــة السـمعية

 لكل طفل على األقل كل عام، ويشتمل على العناصر التالية:

لطالــب بــه مــن خــدمات مــا ســيتم تزويــد ا، ج علــى تحقيقهــاامنــالتــي ســيعمل البر  األهــداف الســنوية

وضـــع محـــ  ، مات والفتـــرة المتوقـــع أن يســـتغرقهاتـــاريخ البـــدء بتقـــديم تلـــ  الخـــد، تعليميـــة معينـــة

موضوعي مناسـب، وتحديـد الجـداول واإلجـراءات التـي سـوف تتخـذ لتقيـيم إنجـاز الطالـب، تقريـر 

  تحققت. إذا ما كانت األهداف التعليمية الموضوعة له قد

 

 :اللغة التعبيرية 2.1.2

 :مفهوم اللغة التعبيرية 1.2.1.2 
اللغــة وســيلة أساســية مــن وســائل االتصــال االجتمــاعي، وخاصــة  ( 2000) الروســان ويــرى    

ووســــيلة مهمــــة مــــن وســــائل النمــــو العقلــــي والمعرفــــي  ،فــــي التعبيــــر عــــن الــــذات وفهــــم ا خــــرين

واالنفعـالي، ويعرفهــا علــى أنهـا نظــام الرمــوز المتفـق عليهــا والتــي تمثـل المعــاني المختلفــة  والتــي 

 تسير وفق قواعد معينة.

تقســم اللغــة مــن حيــث طبيعتهــا إلــى مظهــرين رئيســيين، األول يســمى باللغــة غيــر اللفظيــة،     

أنها تل  اللغة التي تتمثل في  :وتعرف اللغة االستقبالية ،لغة االستقباليةر عنها بمصطلم الويعب
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والثـاني يسـمى باللغـة اللفظيـة، ويمثـل ، اللغـة وفهمهـا وتنفيـذها دون نطقهـاقدرة الفرد على سـمال 

 .اللغة المنطوقة والمكتوبة، ويعبر عنها بمصطلم اللغة التعبيرية

ف اللغــة التعبيريــة، وتـورد الباحثــة أهــم هــذه التعريفــات وقـد تصــدى العديــد مــن البـاحثين إلــى تعريــ

 ذات الصلة بموضول الدراسة:

مهـارة الطفــل فــي وضـع الكلمــات واألفكــار علــى أنهــا   (18،  2003السـباعي )حيـث يعرفهــا 

 والمعاني في سياق لغوي صحيم نطقا وتركيبا، يعبر عما يطلب منه أو يجول في خاطره.

مجموعــة الكلمــات والمفــاهيم التــي ينطقهــا الطفــل ويعبــر   (206 ، 2008) خيــال هــايعرفكمــا 

خوتــه، وتشــمل أيضــا التعبيــر عمــا ينطقــه  عنهــا بطريقــة لفظيــة كــأن ينطــق  اســمه واســم والــده وا 

 الطفل فعليا من كلمات ذات معنى داللي. 

خدمها نستنتج من التعريفات التي وردت سابقًا بأن اللغـة التعبيريـة هـي اللغـة المنطوقـة التـي يسـت

األفــراد فــي التعبيــر عــن مشــاعرهم وأفكــارهم ومــا يريــدون بلغــة واضــحة وصــياغة قواعديــة ســليمة 

 باإلضافة إلى نطق سليم.

 مراحل النمو اللغوي: 2.2.1.2
مرحلــة البكــاء: وفيــه يعبــر الطفــل عــن حاجاتــه وانفعاالتــه بالصــراة، ومــدة هــذه المرحلــة منــذ  -1

 أو ما بعد ذل .الميالد وحتى السنة األولى من العمر 

مرحلة المناغاة: ويصدر فيها الطفل األصوات أو المقاطع ويكررها، وتمتد هذه المرحلة مـن  -2

 الشهر الرابع والخامس تقريبا وحتى الشهر الثامن أو التاسع.

 مرحلة التقليد: ويقلد فيها الطفل األصوات أو الكلمات التي يسمعها. -3
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الرموز اللفظيـة، ومعناهـا وتمتـد هـذه المرحلـة مـن  مرحلة المعاني: وفيها يربط الطفل ما بين -4

 (.13،  2000 الروسان،) بعدهاالسنة األولى من العمر وحتى الخامسة وما 

أن أكبر ا ثار السلبية لإلعاقة السمعية تظهر في فهم  ( 2008) ولذل  يرى هاالهان وكوفمان    

صـدار األصــوات والكلمـات، والتــي تعبـر عــن اللغـة التعبيريــة واالسـتقبالية، ممــا يجعـل األفــراد  اللغـة وا 

 ذوي اإلعاقة السمعية يعانون بشكل عام من اضطرابات في اللغة التي يستخدمها أقرانهم السامعون.

التــي يواجههــا  ) اإلســتقبالية والتعبيريــة(  لغــوي والمشــكالت اللغويــةمظــاهر التــأخر ال 3.2.1.2

 ذوي اإلعاقة السمعية:

لة المفــردات آصــعوبات فــي وضــع الكلمــات والجمــل وضــ(، الــتلفظ) النطــقصــعوبات فــي ميكانيكيــة 

حـذف ، ة فهم التعبيـرات المنفيـة للمجهـولاستخدام األفعال في أزمنة غير صحيحة، وصعوب، اللغوية

صـعوبات ، جازيـةمالكلمـات وفهـم اللغـة ال معـانيصـعوبات فـي تعلـم ، العطف وحروف الجـرحروف 

صــعوبات فــي إدرا  الكلمــات الوظيفيــة، ومــن ، أســئلتهم لهــم بفهــم يفـي توجيــه أســئلة ل خــرين أو تلقــ

، دة المعـاني وظرفــا الزمـان والمكــانهـذا الكلمـات الوظيفيــة: الضـمائر وأســماء اإلشـارة والكلمـات متعــد

 (.Chaleff & Ritter , 2001, p190) االصطالحيةبات فهم التعبيرات صعو 

أن الطفـل الـذي يعـاني مـن مشـكالت فـي اللغـة التعبيريـة يعـاني مـن واحـدة أو ( 2008ويرى اإلمام )

 أكثر مما يلي:

فهم  عدم القدرة على، يار الكلمة الصحيحة أثناء الحديثنمو بطيء للمفردات، وعدم القدرة على اخت

عــدم ، بعض مـن خـالل اســتخدام أدوات الـربطبــطء فـي ربـط الكلمــات مـع بعضـها الــ، معنـى الصـفات

الكلمـة ووضـعها فـي القدرة على صياغة األفكار فـي عبـارات بسـيطة يعـاني مـن صـعوبة فـي اختيـار 

عدم القدرة على سرد حكاية ويعود السبب في ذل  إلـى أن الطفـل الـذي يعـاني مـن ، مكانها المناسب
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بعض بطريقــة متسلســلة بســبب ضــطرابات لغويــة ال يمتلــ  القــدرة علــى ربــط األحــداث مــع بعضــها الــا

التحدث بمستوى ال يتناسب مع مسـتواه ، لى استخدام األفعال بطريقة صحيحةعدم القدرة ع، النسيان

ن يــتكلم بجملــة مكونــة مــن ســت العمــري مثــال ذلــ  طفــل يبلــ  مــن العمــر ســت ســنوات ال يســتطيع أ

ق أن يصـعب عليـه تـذكر الكلمـات التـي سـب، عليه تفسير األحداث مـن سـت كلمـات يصعب، كلمات

(، ال) اقتصار الطفـل علـى اسـتخدام صـيغة واحـدة للنفـي وهـو صـيغة، سمعها أثناء مشاهدته للصورة

 ي.ويعمل على تعميمه على جميع صي  النف ( كل، ال أعرفآال ) مثال ذل :

 التعبيرية:رابات اللغة طتشخيص اض 4.2.1.2
أنــه لتقــويم الطفــل الــذي يعــاني مــن االضــطرابات اللغويــة وتشخيصــه يــتم ( 2007) يــرى محفــوظ    

استخدام األسـاليب الرسـمية وغيـر الرسـمية، والتـي يمكـن اسـتخدامها مـن قبـل الوالـدين، أمـا األسـاليب 

 الرسمية فتتم وفق مراحل متعددة، وهذه المراحل هي:

هــا مرحلــة الكشــف األولــى ، ويــتم مــن خاللهــا التعــرف علــى األطفــال يطلــق عليالمرحلــة األولــى:  -

ويــتم مــن خــالل (، الوالــدين، المعلمــين) ذوي االضــطرابات اللغويــة والتعبيريــة، وتكــون مــن خــالل

استبانة يراعـي فيهـا العمـر الـذي نمـت فيـه اللغـة لـدى الطفـل، وقيـاس طـول الجملـة التـي يتحـدث 

التـي يعـاني منهـا الطفـل كقلـة المحصـول اللغـوي، وعـدم القـدرة بها الطفل، واالضطرابات اللغوية 

 على ربط الجملة أثناء التحدث بطريقة صحيحة.

مرحلــة االختبــارات الطبيــة الفســيولوجية، وفيهــا يــتم تحويــل األطفــال إلــى أطبــاء المرحلــة الثانيــة:  -

 وذل  للتأكد من سالمة النطق. ( جرةنأذن، أنف، ح) األطفال ذوي االختصا 
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ويـتم فـي هـذه المرحلـة قيـاس القـدرات العقليـة اإلدراكيـة للتأكـد مـن أن الطفـل ال رحلـة الثالثـة: الم -

يعـاني مـن إعاقـة عقليـة أو صـعوبات تعلـم، ثـم القيـام بعمـل االختبـارات السـمعية المناسـبة للتأكــد 

 من سالمة حاسة السمع. 

خاللهــا تشــخي  الطفــل، إذ يــتم وهــذه المرحلــة مــن أهــم المراحــل التــي يــتم مــن المرحلــة الرابعــة:  -

 تعريض الطفل لمجموعة من اختبارات اللغة المقننة لتحديد نقاط القوة والضعف.

 

 :القصة 3.1.2
 مقدمة: 1.3.1.2
النشـــاط القصصـــي مـــن أحـــب النشـــاطات لألطفـــال فهـــو يمـــنحهم الشـــعور بالمتعـــة والبهجـــة،         

لهم مما قد يتضمنه من غرض علمـي أو ترويحـي ويجذبهم إلى اإلستمال والتفكير والتأمل ويثير خيا

أو أخالقــي وقــد يشــمل هــذه األغــراض كلهــا أو بعضــها، كمــا أنــه يعتبــر بيئــة خصــبة لتنميــة حصــيلة 

جـراء الحـوار مـع ا خـرين  األطفال اللغوية ويزيد من قدرتهم على اسـتخدامها فـي المواقـف الحياتيـة وا 

 (.2000، أحمد أمين و )

(  بحســب الدراســات بــأن للقصــة دورًا فعــااًل فــي تكــوين شخصــية المــتعلم، 2005كمــا أشــار البجــة ) 

فهـــي مـــن أقـــوى العوامـــل التـــي تجـــذب المـــتعلم وتشـــد انتباهـــه نحـــو معانيهـــا وحوادثهـــا، فهـــي تســـتثير 

 القارىء وتحفز المشاعر.
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 مفهوم القصة: 2.3.1.2
ثــر أســلوبًا لهــا، تــدور حــول أحــداث معينــة يقــوم بهــا القصــة هــي فــن أدبــي إنســاني تتخــذ مــن الن    

الشـيخ، ) المتكاملـةأشخا  فـي زمـان ومكـان مـا، فـي بنـاء فنـي متكامـل تهـدف إلـى بنـاء الشخصـية 

1996  ،112.) 

فــن مــن فنــون األدب لــه خصائصــه، ومكونـــات  بأنهــا ( 166  ،1994)  كمــا تعرفهــا قنــاوي    

 الحياة، وهكذا تسهم القصة في بناء شخصية الطفل. بناءه التي من خاللها يتعلم الطفل فن 

منظمة تتمثـل فـي العـرض و إجراءات تعلمية تعليمية  عبارة عنبأن القصة  ( 2009) ويرى السعدي

وتكــــون مصــــحوبة بالوســــائل والصــــور المعبــــرة باإلضــــافة إلــــى المثيــــرات الصــــوتية  الســــردي الشــــفوي

 وحركات الجسد والقيام بأنشطة شفوية وكتابية مصاحبة للقصة.

 أهمية القصة: 3.3.1.2
للقصة أهمية كبيرة في مجال تهذيب األطفال علـى الصـعيدين النفسـي، والخلقـي، فعنـدما يقـرأ الطفـل 

لمصلحين والمواطنين ومن أسدوا لإلنسان خيرًا، يشعر بميـل كبيـر نحـو قص  األبطال والعظماء وا

هـــذه الشخصـــيات، فيقـــدرها، ويحترمهـــا ويتخـــذ منهـــا كمثـــل يجـــب أن يحاكيـــه بكثيـــر مـــن التفاصـــيل، 

ونتيجــة لــذل  يســعى إلــى تعــديل ســلوكياته بطريقــة غيــر مباشــرة. فالتلميــذ حينمــا يقــرأ قصــة ويعــايش 

مــا تقــوم بــه، فانهــا تســتميل عواطفــه، وتــؤثر عليــه بطريقــة ال شــعورية أحــداثها ويشــار  شخصــياتها في

 (.2010)طوالبة وآخرون، 

 أهداف القصة وأهمية قراءتها للطفل: 4.3.1.2
تعد القصة وسيلة من وسـائل التهـذيب الخلقـي والنفسـي واالجتمـاعي، وهـذا ال يقتصـر علـى سـن     

تسـتخدم القصـة فـي ميـدان التربيـة والتعلـيم، لمـا معينة دون أخرى، بل يشمل الصغير والكبيـر، لـذل  
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لها من أثر في تكوين شخصية المـتعلم، بمـا تحملـه مـن فكـرة ومعنـى، ولغـة ومبنـى، وأسـلوب وخيـال 

 (.18  ،2014الفهيد، ) وتربية وجدان

ومــن المؤكــد أن القصــة ال تقــال عبثــًا للطفــل، فالقصــة لــديها أهــداف توضــع مــن قبــل المعلــم أو     

 (2002وهـذه األهـداف كمـا بينهـا المغربـي )للوصول إلى النتائج المتوقعة من قراءة القصـة، المربي 

 وهي كالتالي:

علومــات العامــة والحقــائق بالم الطلبــةتزويــد ، و ســماعًا وتحــدثًا، وقــراءة وكتابــة الطلبــةتنميــة لغــة 

 تنمية ثقتهم بأنفسهم، تنمية القيم األخالقية لديهمالطلبة، غرس حب الوطن في نفوس ، المختلفة

تنميـــة حـــب القـــراءة ، إدخـــال المتعـــة والســـرور إلـــى نفوســـهم، عنـــد أدائهـــم ألدوار القصـــة وســـردها

 التفريق بين الصواب والخطأ.، على حل المشكالت والتفكير السليمتنمية قدرتهم ، لديهم

مســتمدة مــن حركيــة  اتوهكــذا يأخــذ ســرد القصــة دوره فــي إنتــاج تراكيــب لفظيــة مصــحوبة بــأداء     

القصة لجمهور يتفاعل مع مضامين القصة خالل السرد، إذ يعـود السـامع فيبنـي صـورا ذهنيـة حـول 

 (.7،  2009السعدي، ) الفهم والتطور الخا  به

 األهداف التربوية للقصة: 5.3.1.2

 التالية:األهداف التربوية  تعمل القصة على تحقيق 

، تنميـة مهــارات القـراءة والكتابــة، زيـادة القـاموس اللغــويات الحــديث و مهـار و  ،تنميـة مهـارات االســتمال

تسـاعد ، ت اإليجابيـة نحـو الكتـاب والقـراءةاالتجاهـاو  تنمية وتشجيع الخيـال والتخيـل، و إثراء المشاعر

، علــى فهــم الحيــاة ومواقفهــا همتســاعد، و االســتمتال بالخيــال، و علــى التعامــل مــع عــالم الكتــاب الطلبــة

 .(2010)حسين، على المشاركة بالخبرات هتساعد، و الطفل بذاته وبا خريند على وعي تساعكما 
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ومن أهم ما تحققه القصة في المجال التربوي إضفاء المتعة والتسلية على الموقف التعليمي، وتزويد 

المـتعلم بالمعـارف والمعلومـات والخبـرات الجديـدة، كمـا أن فيهـا فرصـة للتنفـيس عـن بعـض العواطـف 

فالقصــــة مــــن أفضــــل (، 245،  2002جــــابر، ) بوتــــة فــــي نفــــوس بعــــض التالميــــذوالمشــــاعر المك

العوامــل لتشــويق المــتعلم إلــى التعلــيم، كمــا أنهــا تحملــه علــى اليقظــة واالنتبــاه، وتنمــي خيالــه، وتربــي 

  (.371،  2002إبراهيم، ) وجدانه، وهي من العوامل المساعدة في تقوية الحافظة

 لطالقة اللغوية لدى االطفال:أهمية القصة في تنمية ا 6.3.1.2
القصـــة تنمـــي الثـــروة اللغويـــة عنـــد الطفـــل وتســـاعد علـــى نمـــوه اللغـــوي فيـــتعلم مفـــردات وعبـــارات      

جديــدة، كمــا يصــحم مــن أخطائــه اللغويــة وتــزداد مفرداتــه، فالقصــة مــن أهــم مصــادر الحصــول علــى 

يتهـا مكتوبـة وتصـحم مـا فـي المفردات، فالتلميذ يتعـرض للكلمـة مباشـرة مـن خـالل سـمال نطقهـا ورؤ 

 (.1986الهيتي، ) ذهنه من كلمات عامية ويبدلها بكلمات فصيحة

ضــرورة أن يحســن المربــي اختيــار مضــمون القصــة وصــياغتها باللغــة التــي  ( 1996) يؤكــد الهرفــي

 تناسب عقل التلميذ؛ ألنها تزيد من محصوله اللغوي.

ومن المؤكد بأن القصة لها األثر الكبيـر فـي تنميـة المحصـول اللغـوي عنـد األطفـال، وتسـاعدهم     

 ة للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية. على تنمية مهارة االستمال والتحدث، كذل  األمر بالنسب

وتحقق القصـ  فوائـد متنوعـة مـع فئـة المعـاقين سـمعيًا، بشـرط أن يـتم إعـدادها وتقـديمها بشـكل     

يالئم خصائصهم، وأساليب التواصل معهم، بحيث تكون مصورة أو مزودة بالصور الملونة، وتعتمـد 

واسـطة على الوسائط المتعددة، ومن المفضل أن يتم ترجمتها إلى لغة اإلشارة سواء تم ذل  مباشـرة ب

 (.2007نقال عن صبري والسيد ) (.Andrews & Jordan, 1998معلم أو جهاز فيديو 
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 أنواع القصة:  7.3.1.2 
القصــة التاريخيــة، قصــة الشخصــيات،  :أنــوال القصــة مــن حيــث العنصــر الــذي يغلــب فيهــا -

 القصة التمثيلية، قصة الحوادث، قصة الفترة الزمنية، قصة األجيال، وقصة البيئة.

قصـــة مكانيـــة، قصـــة زمانيـــة، وقصـــة تجمـــع بـــين الزمـــان  :القصـــة مـــن حيـــث شـــكلهاأنـــوال  -

 والمكان.

 الرواية أو القصة الطويلة، القصة القصيرة، واألقصوصة. أنوال القصة من حيث طولها: -

قصــ  الجــن والســحرة، قصــ  األســاطير، قصــ  : أنـوال القصــ  مــن حيــث موضــوعها -

حــول أبطــال التــاريخ، أو القصــ  القائمــة  الحيــوان، والقصــ  الشــعبي التــي تــدور أحــداثها

علــى التقابــل والتضــاد والحيلــة مثــل قصــة شــهرزاد، والقصــ  العلميــة، والقصــ  التاريخيــة 

 (.2001سليمان وآخرون، ) والبطولية، والقص  الواقعية والقص  الفكاهية

 عناصر القصة:  8.3.1.2
 :(2007حددها الكندي )كما 

 ما يقدمه الكاتب كفكرة للقارئ. المغزى: أي الهدف من القصة وهو -1

مـــا أن تكـــون شخصـــية إنســـان أو  -2 الشخصـــيات: وهـــي الشخصـــية التـــي تمثـــل القصـــة، وا 

حيوان، ويوجـد شخصـيات ثانويـة وشخصـيات أوليـة والشخصـية، هـي التـي تـدور حولهـا 

 القصة.

الصــياغة األدبيــة: وهــي الطريقــة التــي تصــا  بهــا القصــة إمــا حواريــة أو ســردية، وتثيــر  -3

 فة بما يستخدمه الكاتب من خصائ  بيانية.العاط

 األحداث: ما تقوم به الشخصيات في القصة من أقوال أو أفعال أو تفكير. -4
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 الحبكة: وهي طريقة تسلسل األحداث وترتيبها. -5

 ثري أو شعري أو االثنان معًا.نالقالب الشكلي اللغوي: لغة الن  إما أن تكون  -6

القصة، وقد يكون إما سياسـيا أو اجتماعيـا  موضول القصة: الموضول الذي تدور حوله -7

 أو دينيا أو لغويا أو غير ذل .

 البيئتان الزمانية والمكانية: األماكن واألزمنة التي تعيش فيها الشخصيات. -8

األســلوب: الخصــائ  المميــزة التــي تميــز الــن  عــن غيــره مــن النصــو  وفيــه يظهــر  -9

 أسلوب الكاتب.

 خطوات سرد القصة: 9.3.1.2
ــــر الكلمــــات والصــــور      ــــن تصــــوير األحــــداث عب ــــة أو ف ــــن تصــــوير الحقيق ــــه ف ويعــــرف الســــرد بأن

واألصـــوات والحركـــات التعبيريـــة المصـــاحبة، وهـــو الجانـــب المهـــم مـــن تـــراث البشـــرية عنـــد التواصـــل 

وتناقل الموروثات، األمر الذي أدى إلى انتشاره على مر العصـور، ويمكـن القـول إن سـرد القصـ  

 ,Tingoy, 2008) ومستقبال وحاضراً  عن حياة البشر ماضياً  الملفوظة، للتعبيراللغة هو استخدام 

p67.) 

 خطوات سرد القصة فيما يلي:(  2008يوضح علي )

 المرحلة األولى: مرحلة التخطيط:

تتم مرحلة التخطيط من خالل تحليل القصة إلى عناصرها، للتعرف على الفكرة من القصة وأحداثها 

الزمانية والمكانية، وكشـف مالمـم اللغـة الشـائعة فيهـا وتحديـد مـا يمكـن أن يـؤثر فـي التالميـذ والبيئة 

عـداد األسـئلة التـي سـتطرح ،  ( 2001من قيم واتجاهات، وتحديد الهـدف مـن القصـة )الـدهماني،  وا 

نـاء مــن علـى التالميــذ بعـد اإلنتهــاء مـن القصــة، وأن تكـون األســئلة محفـزة للتفكيــر والتحليـل والنقــد الب
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التعليميــة المناســبة التــي تســاعد علــى فهــم القصــة والتــي يمكــن االســتعانة بهــا  خــالل تجهيــز الوســائل

، وتهيئة المكان المناسب السـتمال التالميـذ للقصـة مـن حيـث  ( 2000أثناء السرد )طعيمة ومنال، 

(، 7  ،2001الــــدهماني، ) التهويــــة واإلضــــاءة، ألن ذلــــ  يبعــــث التالميــــذ علــــى النشــــاط واالنتبــــاه

وتنظيم المعلـم لطريقـة جلـوس التالميـذ بحيـث يكـون مريحـًا ومناسـبًا للموقـف التعليمـي حسـب مـا يـراه 

 طعيمة) المعلم، كما يجب على المعلم أن يتاكد من انصات جميع التالميذ للقصة قبل البدء بسردها

  (.2000منال، و 

  المرحلة الثانية: مرحلة التنفيذ:

د المعلم لعرض القصة، ثم يبدأ بالسرد مع التمثيل مستخدمًا إيمـاءات الوجـه وتتم من خالل تمهي    

وحركــة الجســد لجــذب انتبــاه الطــالب، مــع اســتخدام اللغــة المناســبة للتالميــذ، وتنويــع نبــرات الصــوت، 

 (.2008علي، ) لقاء، واشترا  التالميذ في القصة بصورة فعالةوالتحمس في أثناء اال

صـغاء وتهيئـتهم التمهيد للقصة بمثيرات تشد انتباه التالميذ، وتحفزهم على االوتتضم من خالل     

وذلـ  مـن خـالل اسـتخدام (، 71،  2001الـدهماني، ) ذهنيا ونفسـيا لالسـتمال إلـى حكايـة القصـة

نمـا يجـب  فليستلغة تناسب مستوى الطالب،  بالعربية القديمة التي ال تفهم، وال بالعامية المبتذلة، وا 

ويتوجب أن يكون إلقاء القصة بصوت مناسب  ،واقعية أعلى من لغة التالميذ وسهلة الفهمأن تكون 

 ،واضم، وذل  بأن يكون واضحا ومسموعاً 

كمــــا يجــــب أن ينــــول المعلــــم مــــن نغمــــات صــــوته حســــب المعــــاني المختلفــــة، وأن يظهــــر المشــــاعر  

فهــــم المعــــاني  المختلفــــة مــــن فــــرح وحــــزن وغضــــب وتعجــــب وغيرهــــا، بصــــورة تســــاعد التالميــــذ علــــى

وقد ينفر التالميـذ مـن القصـة بسـبب سـردها بصـوت منفـر (،  239  ،2006مذكور، ) المقصودة

ويجـب االسترسـال فـي (، 2000طعيمة ومنـال، ) أو عدم التناسب بين القصة وشخصياتها وأحداثها

بـــداء لكـــن علـــى المعلـــم إإعطـــاء تعليمـــات للتالميـــذ تشـــتت تفكيـــرهم وانتبـــاههم،  وعـــدم، حكايـــة القصـــة
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ــمبايمــاءة أو ابتســامة  الترحيــب بأســئلة التالميــذ ويجــب ، الشــعارهم بأهميــة مــا قــد طرحــوه علــى المعل

 (.2001الدهماني، ) اختيار الوسيلة المناسبة الستخدامها مع القصة بما ال يشتت انتباه التالميذ

  المرحلة الثالثة: مرحلة التقييم:

ـــم مقـــدار فهـــم واســـتيعاب     طالبـــه للقصـــة، مـــن خـــالل األســـئلة المباشـــرة وغيـــر  وفيهـــا يحـــدد المعل

المباشرة التي يوجهها لهم، وكذل  من خالل تكليف التالميذ بأعمال معينة، مثل: وضع عنوان آخر 

للقصــة، التعبيـــر عنهـــا أو عـــن جـــزء منهـــا، ســـرد فقـــرة أو جزئيـــة معينـــة، وكتابـــة ملخـــ  للقصـــة فـــي 

 (.2008علي، ) دفاترهم

لمنشود عند المستمعين ال بد للرواية أن تمتـاز بثالثـة خصـائ  يحـاول الـراوي ولتحقيق التأثير ا    

 استخدامها، وهي كالتالي:

 أن تكون اللغة وصفية:  -

أي أن تضاف بعض الكلمات إلى بعض الجمل في القصة التي تخلو من الوصف، فعندما 

ة للتــأثير نريـد وصـف جملــة مثـل: وســار الرجـل فــي الطريـق، باإلمكــان إضـافة كلمــات للجملـ

 .في المستمع فتصبم الصورة أكثر وضوحًا للمستمع

 إضافة الحوار: -

للمحافظـــة علـــى انتبـــاه المســـتمع، علـــى الـــراوي أن يحـــاكي الشخصـــيات فـــي القصـــة، حيـــث  

يسـمم لنفســه باضــافة بعــض األسـطر لكــل شخصــية إلضــفاء التشـويق، وأيضــًا أن يغيــر فــي 

الــراوي، فهــذا يجــذب انتبــاه المســتمع نبــرات صــوته فــي كــل شخصــية لتمييزهــا عــن شخصــية 

 (.1995ويكون مؤثرًا له )نجم، 
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 االرتجال:  -

ــأليف  أي أن الــراوي يضــيف بعــض التفاصــيل والشخصــيات والحــوار للقصــة، فهــو يعتمــد الت

الفـــوري غيـــر ملتـــزم بـــالن  األصـــلي حتـــى تصـــبم الصـــور الذهنيـــة لـــدى المســـتمع أوضـــم، 

علــى شخصــية وثقافــة الــراوي، وقــد يصــا  أكثــر مــن نــ  لــنفس الحــدث  ويعتمــد اإلرتجــال

 (.2003)حسين، 

 القصة واإلعاقة السمعية: 10.3.1.2
للجميع الحق في القراءة واالستمتال بالقص ، فالقصة ليسـت حكـرًا علـى مجتمـع السـامعين بـل     

مكتـــب الـــدولي لكتـــب هـــي أيضـــًا لغيـــر الســـامعين أي الـــذين يعـــانون مـــن إعاقـــة ســـمعية، لهـــذا حـــدد ال

الكتــب التــي يمكــن تقــديمها لألطفــال الصــم وهــي القصــ  المصــورة بــدون  أهــم ة،األطفــال والناشــئ

 (.2004كرم الدين، ) المصورةالتي تعتمد على لغة اإلشارة والكتب  والكتبكلمات 

بعــــــض العوامــــــل (  36،  2007الــــــوارد فــــــي صــــــبري والســــــيد )  (Stewart 1990) أشــــــار    

مراعاتهــا عنــد قــراءة  ذوي اإلعاقــة الســمعيةواالســتراتيجيات المهمــة التــي يجــب علــى معلــم األطفــال 

القص  ، مثـل: معـدل القـراءة، وطـول الجمـل، وطـول الـن  الـذي يعبـر عـن الفكـرة وجـودة وصـف 

قـراءة القصـة، الكلمات، وتعقد الن ، وبالنسـبة لالسـتراتيجيات فهنـا  مراجعـة المفـردات اللغويـة قبـل 

وقراءتهـــا مـــرات عديـــدة، ومســـاعدة األطفـــال علـــى اســـتخال  خبـــراتهم الخاصـــة؛ لتحقيـــق فهـــم أكبـــر 

تاحة الفرصة لألطفال الختيار ما يريدون قراءته م كتـب، وأخيـرًا ترجمـة القصـة إلـى لغـة  نللقصة، وا 

  (.Asl) اإلشارة األمريكية
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تنمية اللغة التعبيريـة لـدى التالميـذ، وذلـ  مـن  (  أنه يمكن توظيف القصة في2014ويرى الفهيد ) 

 خالل ألوان األنشطة المختلفة، مثل: 

أن يناقش المعلم التالميذ بعد سرد القصة، ويتم التعرف على الفكرة الفرعية والرئيسـة للقصـة، تحفيـز 

 ردالتالميـــذ إلبـــداء رأيهـــم بأحـــداث القصـــة، إضـــافة الحـــوار كاإلرتجـــال أثنـــاء ســـرد القصـــة، إعـــادة ســـ

طـــرح أســـئلة مـــن قبـــل التالميـــذ علـــى ، التـــي قامـــت بهـــا بعـــض شخصـــيات القصـــة عمـــاللألالتالميـــذ 

حــداث القصــة أو أحــداث التعبيــر عــن صــور معطــاة تمثــل أ، مالئهــم حــول أحــداث القصــة ومواقفهــاز 

، تلخــي  القصــة شــفهيًا، ســرد القصــة مــن قبــل التلميــذ بأســلوبه الخــا  للتــدرب علــى متشــابهة لهــا

ــذتــأليف قصــة مــن خيــال التلميــذ أو مــن الو يث، مهــارة الحــد تــدريب ، اقــع يلقيهــا علــى زمالئــه التالمي

أنشطة تنمي مهارات الجانب الفكـري لـدى ، التالميذ على رعاية آداب التحدث وتمثيلها أثناء الحديث

إكمـال  ،التالميذ من خالل الطلب من التالميذ تخيل لـو أنهـم وضـعوا فـي موقـف مـا كيـف يتصـرفون

التحــدث عــن إحــدى القــيم التــي جــاءت بهــا القصــة مــع ، نهايــة غيــر النهايــة التــي وردت بهــاب القصــة

 مراعاة تطبيق مهارات التحدث.
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 الدراسات السابقة: 2.2

هـــدفت الدراســـة الحاليـــة إلـــى تقصـــي فاعليـــة القصـــة فـــي تحســـين اللغـــة التعبيريـــة لـــدى الطلبـــة ذوي  

بمراجعـة الدراسـات العربيـة واألجنبيـة وأشـار األدب التربـوي إلـى اإلعاقة السمعية، وقد قامـت الباحثـة 

الكثيــر مــن الدراســات والبحــوث حــول موضــول الدراســة، وفيمــا يلــي عــرض لدراســات تناولــت القصــة 

ـــين هـــدف الدراســـة، أدواتهـــا  ـــة الســـمعية، وســـيتم عـــرض الدراســـات بشـــكل يب ـــة واإلعاق واللغـــة التعبيري

يهـا، وسـيتم عـرض الدراسـات حسـب التسلسـل الزمنـي مـن األحـدث وعينتها، والنتائج التـي توصـلت إل

 إلى األقدم، وبعدها سيتم التعقيب على هذه الدراسات.

 محاور الدراسات السابقة: 

 محور القصة. -

 محور اإلعاقة السمعية واللغة التعبيرية. -

 الدراسات التي تناولت القصة:  1.2.2

إلــى التعــرف علــى واقــع اســتخدام معلمــي اللغــة العربيــة   (2017) دراســة الشــبالويهــدفت  -

للقصة وأثرها على الطالقة اللغوية عند تالميذ الصف األول االبتدائي في محافظة كربالء، 

معلــم ومعلمــة اختيــرت بالطريقــة القصــدية، واســتخدم الباحــث  20وتكونـت عينــة الدراســة مــن 

فقـرات  10ة واسـتبانة تكونـت مـن فقـر  29المنهج الوصفي وأعد بطاقة مالحظـة تكونـت مـن 

أن معلمـي اللغـة بـصدقها وثباتها، وتوصلت الدراسة إلـى نتـائج  التحققوطبقت األدوات بعد 

العربيــة يســتخدمون القصــة بدرجــة مرتفعــة، وأن للتــدريس بأســلوب القصــة أثــر إيجــابي علــى 

 الطالقة اللغوية مما يؤكد فاعلية القصة.
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تقصـــي أثـــر اســـتخدام كـــل مـــن القصـــة واألنشـــطة إلـــى هـــدفت   (2016) دراســـة صـــالح و -

ـــات الصـــف الخـــامس األساســـي فـــي  ـــدى طالب العلميـــة فـــي التحصـــيل العلمـــي واالتجاهـــات ل

مــدارس محافظــة جنــين. وللكشــف عــن فاعليــة اســتخدام كــل مــن القصــة واألنشــطة العلميــة 

زعـت طالبـة تو  90استخدمت الباحثـة المـنهج شـبه التجريبـي، وقـد تكونـت عينـة الدراسـة مـن 

ـــة  علـــى ثـــالث مجموعـــات قســـمت بالتســـاوي ودرســـت المجموعـــة األولـــى بالطريقـــة االعتيادي

والثانيـة بالقصـة والثالثـة باألنشـطة العلميـة وتـم اختيـار العينـة بالطريقـة القصـدية وتـم تطبيــق 

ــــي االختبــــار التحصــــيلي المكــــون مــــن  فقــــرة،  ومقيــــاس  30أدوات الدراســــة والتــــي تتمثــــل ف

فقرة،  كما تم إعداد مادة تعليميـة كـدليل للمعلـم السـتخدام  37مكون من لالتجاهات العلمية 

القصة واألنشطة ، وتم التأكد مـن صـدق وثبـات األدوات وأظهـرت النتـائج فـروق ذات داللـة 

إحصــــائية فــــي التحصــــيل واتجاهــــات الطلبــــة نحــــو العلــــوم تعــــزى لطريقــــة التــــدريس بالقصــــة 

 واألنشطة العلمية.

إلـى معرفـة فاعليـة برنـامج مقتـرح قـائم علـى أدب  فقـد هـدفت  (2016) طيندراسة الشـ أمـا -

األطفـــال فـــي تنميـــة مهـــارات التعبيـــر الشـــفوي لـــدى تالميـــذ الصـــف الثالـــث األساســـي بغـــزة. 

ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج التجريبي القائم على مجموعتين مـع قيـاس 

فوي فــي ضــوء األدب التربــوي والدراســات قبلــي وبعــدي، حيــث تــم تحديــد مهــارات التعبيــر الشــ

عـــداد برنـــامج مقتـــرح لتـــدريس مهـــارات التعبيـــر الشـــفوي قـــائم علـــى أدب األطفـــال،  الســـابقة وا 

تلميذا وتلميذة وقسمت العينـة عشـوائيا إلـى مجمـوعتين واحـدة  92وتكونت عينة الدراسة من 

ة لـألدوات فـتم إعـداد بطاقـة درست بالبرنامج المقترح واألخرى بالطريقـة التقليديـة، أمـا بالنسـب

مالحظة ومعيار تصحيم لقياس مهـارات التعبيـر الشـفوي، وبعـد أخـذ صـدقها وثباتهـا طبقـت 

قبليــًا وبعــديًا علــى أفــراد المجمــوعتين، وبعــد تطبيــق البرنــامج القــائم علــى أدب األطفــال التــي 
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ــ ائج لصــالم تمثلــت فــي القصــة واألناشــيد والمســرح والصــور التعليميــة واألحــاجي جــاءت النت

 المجموعة التجريبية مما يؤكد على فاعلية البرنامج في تنمية مهارات التعبير الشفوي.

إلــــى التعــــرف علــــى فاعليــــة اســــتخدام القصــــة هــــدفت  ( 2015) دراســــة العرينــــانفــــي حــــين  -

اإللكترونيــة فــي تنميــة مهــارة االســتمال ومهــارة التحــدث لــدى طفــل الروضــة واتبعــت الباحثــة 

التجريبي القائم على تصميم المجموعتين الضـابطة والتجريبيـة،  حيـث صـممت المنهج شبه 

الباحثة أدوات ومواد تتمثل في قائمة بمهـارتي االسـتمال والتحـدث واسـتمارة لتقيـيم المهـارتين 

باإلضافة إلى برنامج القص  اإللكترونية ودليـل اسـتخدامها وبعـد التأكـد مـن صـدق وثبـات 

طفـاًل مـن الروضـة  44حثـة بتطبيـق هـذه األدوات علـى عينـة مـن أدوات االختبار قامـت البا

قســـمت بالتســـاوي إلـــى مجموعـــة ضـــابطة وتجريبيـــة وقـــد اختيـــرت العينـــة بالطريقـــة العشـــوائية 

باســتخدام القرعــة. وقـــد جــاءت نتـــائج الدراســة لصـــالم المجموعــة التجريبيـــة التــي اســـتخدمت 

 تي االستمال والتحدث.القص  اإللكترونية مما يؤكد فاعليتها في نمو مهار 

إلـــى قيـــاس أثـــر اســـتراتيجية روايـــة القصـــة فـــي تنميـــة  ( 2015) دراســـة الجهنـــيهـــدفت  و -

مهــارات فهــم المســمول لــدى طــالب الصــف الثــاني االبتــدائي فــي المملكــة العربيــة الســعودية،  

طالبـا  52ولتحقيق هذا الهدف بنى الباحث اختبارا لفهم المسمول، وقد شملت عينـة الدراسـة 

طالب  25طالب في المجموعة التجريبية، و 27من الصف الثاني مقسمة إلى مجموعتين: 

فـي المجموعـة الضـابطة، وقـد اسـتخدم المـنهج شـبه التجريبـي. أمـا بالنسـبة لـألدوات اسـتخدم 

الباحث اختبار فهم المسمول بعد التأكد من صـدقه وثباتـه، ثـم طبـق اسـتراتيجية سـرد القصـة 

يـة والمجموعـة الضـابطة درسـت بالطريقـة االعتياديـة وجـاءت النتـائج على المجموعـة التجريب

 لصالم التجريبية.
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إلـى التعـرف علـى فاعليـة برنـامج قـائم علـى القصـ   هـدفت ( 2015) دراسة عبد النبـي و -

المصورة لتنمية الوعي البيئي لألطفال المتـأخرين عقليـًا بمـدارس التربيـة الفكريـة مـن الصـف 

لتحقيق هذا الهدف تـم اقتـراح برنـامج قصصـي مصـور وتضـمن أربعـة الرابع إلى السادس، و 

أبعاد وهي النظافة والنظام وترشيد االستهال ، والحفاظ على المرافق العامـة، ومقيـاس وعـي 

صــورة تعبــر عــن ســلوكيات صــحيحة وخاطئــة، حيــث يحتــوي  32بيئــي مصــور مكــون مــن 

لســلوكيات الــوعي البيئــي، وقــد  أيضــًا علــى أربعــة أبعــاد وكــل بعــد يحتــوي علــى أربعــة مواقــف

ســنة تــم اختيــارهم  12-10تلميــذا وتلميــذة تراوحــت أعمــارهم مــا بــين  30تكونــت العينــة مــن 

قصـــديا، واســـتخدم الباحـــث المـــنهج شـــبه التجريبـــي، وأســـفرت الدراســـة عـــن تحســـن كبيـــر فـــي 

لتـدريس مستوى الوعي البيئي لدى العينـة التجريبيـة مقارنـة بالضـابطة ويعـزى األثـر لطريقـة ا

 بالقص  المصورة.

إلـــى بيـــان فاعليـــة برنـــامج باســـتخدام القصـــ   ( 2014) دراســـة الســـيد هـــدفت فـــي حـــين -

االجتماعية فـي تنميـة السـلوكيات واالتجاهـات وخفـض النشـاط الزائـد لـدى األطفـال المعـاقين 

عقليــًا. حيــث ســعت الدراســة إلــى تنميــة بعــض االتجاهــات والســلوكيات المرغوبــة، مثــل اتبــال 

عليمــات، الجلــوس بهــدوء، االســتئذان، تقــدير العلمــاء واإلقبــال علــى فهــم المــادة الدراســية. الت

طفــل مــن ذوي اإلعاقــة العقليــة فــي مدرســة التربيــة الفكريــة  20وتكونــت عينــة الدراســة مــن 

بالزقازيق بمصر، حيث قسم األطفال إلى مجموعتي متساويتين، واستخدمت الباحثة مقيـاس 

اء ومقيـــاس االتجاهــــات والســـلوكيات. وأظهـــرت نتــــائج الدراســـة فاعليــــة ســـتانفورد بينيـــه للــــذك

ــــي تنميــــة بعــــض االتجاهــــات والســــلوكيات  ــــامج المبنــــي علــــى القصــــ  االجتماعيــــة ف البرن

 المرغوبة لدى األطفال.



36 
 

 

إلــى تقصــي فاعليــة برنــامج قــائم علــى الحكايــات الشــعبية هــدفت  ( 2014) دحــالن دراســة و -

الشـــفوي لـــدى تلميـــذات الصـــف الرابـــع األساســـي. وللكشـــف عـــن فـــي تنميـــة مهـــارات التعبيـــر 

فاعليـــة البرنـــامج اســـتخدم الباحـــث المنهجـــين الوصـــفي فـــي تحديـــد مهـــارات التعبيـــر الشـــفوي، 

تلميـــذة مـــن  68والتجريبـــي فـــي الكشـــف عـــن فاعليـــة البرنـــامج، وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن 

ـــة  الصـــف الرابـــع تـــم اختيـــارهم بالطريقـــة العشـــوائية البســـيطة مـــن مدرســـة خـــانيونس االبتدائي

المشــتركة، وقــد قســمت عينــة الدراســة إلــى مجمــوعتين متســاويتين درســت أحــدهما بالطريقــة 

االعتياديــة واألخــرى وفــق البرنــامج المقتــرح، وتــم تطبيــق أدوات الدراســة وهــي قائمــة مهــارات 

بعد التأكد مـن التعبير الشفوي ودليل المعلم القائم على الحكايات الشعبية وبطاقة المالحظة 

صــدقها وثباتهــا. وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة فروقــًا ذات داللــة إحصــائية لصــالم المجموعــة 

التي درست بالبرنامج القائم على القص  الشـعبية فـي تنميـة مهـارات التعبيـر الشـفوي، ممـا 

 يشير إلى فاعلية البرنامج.

مج قـائم علـى القصـة فـي لتعـرف علـى فاعليـة برنـاإلـى ا فهـدفت (2014) الفهيـد دراسةأما  -

 تنميــة مهــارات التحــدث لــدى تالميــذ الصــف الســادس االبتــدائي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن

تلميــذا مــن تالميــذ الصــف الســادس االبتــدائي فــي مدرســة الفــاروق االبتدائيــة بمدينــة  ( 41)

تلميـــذا، وبلـــ  عـــدد تالميـــذ المجموعـــة  ( 21) الـــدمام، حيـــث بلـــ  عـــدد المجموعـــة التجريبيـــة

تلميــــذا. وتوصـــلت الدراســــة إلـــى وجــــود فـــروق ذات داللــــة إحصـــائية عنــــد  ( 20) الضـــابطة

بين درجات تالميذ المجموعتين التجريبية الذين درسوا من خالل  (  0.01 ) مستوى الداللة

البرنــامج القــائم علــى القصــة، والضــابطة الــذين درســوا بالطريقــة التقليديــة فــي األداء البعــدي 

متعلقــة، كمــا توصــلت الدراســة إلــى وجــود داللــة عمليــة لتطبيــق البرنــامج لمهــارات التحــدث ال
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القــائم علــى القصــة، حيــث ثبــت مــن اختبــار حجــم األثــر ارتفــال تــأثير البرنــامج القــائم علــى 

 القصة في نمو مهارات التحدث المستهدفة بالتنمية، لدى تالميذ المجموعة التجريبية.

إلى معرفة مدى فاعلية برنامج تـدريبي قـائم  ( 2014) المهيري وآخرون دراسةهدفت كما  -

على القص  االجتماعية في تنمية مهارات السلو  التكيفـي والتخفيـف مـن أعـراض التوحـد 

(، إنــاث 3ذكــور و 5 ) أطفــال ( 8) لــدى عينــة مــن األطفــال التوحــديين، والتــي تكونــت مــن

جتماعيـــة بدولـــة اإلمـــارات والملتحقــين بأحـــد مراكـــز تأهيــل المعـــاقين التـــابع لـــوزارة الشــؤون اال

 ســنوات. وقــد قــام البــاحثون بتطبيــق مقيــاس جيليــام للتوحــد ( 8-6) وتراوحــت أعمــارهم بــين

قبل بدء البرنامج التدريبي، ومن ثـم  ( 2004العتيبي، ) ومقياس السلو  التكيفي ( 2004)

لقصـ  أسـابيع علـى تطبيـق البرنـامج القـائم علـى ا 8تطبيق المقياسين مرة أخرى بعد مرور

االجتماعية. وجد فروق ذات داللة إحصائية لصالم المجموعة التجريبية التـي طبقـت عليهـا 

 البرنامج مما يبين فاعلية القص  االجتماعية.

إلى التعرف على فاعلية برنـامج قـائم علـى القصـة فـي فهدفت   (2010) الحميد دراسة أما -

 ( قـة، والمرونـة، واألصـالة، والتفاصـيل الطال ) تنمية مهارات القـراءة اإلبداعيـة المتمثلـة فـي:

لـدى تالميــذ الصــف الثالـث المتوســط،  وقــد اسـتخدم الباحــث المــنهج التجريبـي المعتمــد علــى 

تصــميم المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن ســتين تلميــذا وزعــوا 

لدراسـة قـام الباحـث على مجموعتين، لكـل مجموعـة منهمـا ثالثـون تلميـذا، ولتحقيـق أهـداف ا

ببنــاء أدوات الدراســة موادهــا البحثيــة المتمثلــة فــي قائمــة مهــارات القــراءة اإلبداعيــة، واختبــار 

مهــارات القــراءة اإلبداعيــة والبرنــامج القــائم علــى القصــة، وقــد اســتغرق تطبيــق البرنــامج علــى 

ود فـروق ذات عينة الدراسة ثمانية أسابيع بواقع حصتين أسبوعيا، وخلصت الدراسة إلى وجـ

 ( الطالقــة، والمرونــة، واألصــالة،  والتفاصــيل  ) داللــة إحصــائية فــي األداء البعــدي لمهــارات
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لصــالم المجموعــة التجريبيــة، وأوصــت الدراســة بعــدد مــن التوصــيات، مــن أبرزهــا: تضــمين 

محتويات اللغة العربية بعدد وافر من القصـ  المناسـبة لكـل مرحلـة تعليميـة، بمـا يتفـق مـع 

 خصائ  التالميذ، ويلبي احتياجاتهم.

لتعـرف ا  Curention & Flanigan (2008) كورنشـون وفلينجـان دراسـةهـدفت كمـا  -

 على أثر استراتيجية سرد القص  في تعلم الطلبة األمريكان من أصل إفريقي أعمارهم بين

مــن  ( 33) أمــا و ( 33) لمهــارات التحــدث والكتابــة، تكونــت عينــة الدراســة مــن ( 6-12)

أبنـــائهن الــــذكور واإلنــــاث. ولتحقيــــق هــــدف الدراســــة تــــم تــــدريب األمهــــات علــــى كيفيــــة ســــرد 

 القصـــ  ألطفـــالهن علـــى مـــدى شـــهرين، ومـــن ثـــم تطبيـــق مقياســـين: مقيـــاس نوعيـــة الكـــالم

نـــول الموضـــول، ) ومقيـــاس الكتابـــة(، مخطـــط فـــ  الرمـــوز، تسلســـل األفكـــار، الدقـــة اللغويـــة)

ة إلــى تنــامي مهــارات الطلبــة فــي نــواحي الدقــة اللغويــة وخلصــت الدراســ ( وتسلســل األفكــار

مـــن مجموعـــة عينــــة  ( 11) والتعبيـــر المكتـــوب، كمـــا كشــــفت الدراســـة أن اإلنـــاث وعــــددهن

 الدراسة حققن نتائج أفضل على مقياسي الدراسة من أقرانهن الذكور.

فـي  إلى التعرف على القصـ  الكاريكاتوريـة وأثرهـا هدفت (2007) صبري والسيد دراسةو  -

تعــــديل أنمــــاط الســــلو  غيــــر الصــــحي وتنميــــة الــــوعي بــــه لــــدى األطفــــال المعــــاقين ســــمعيًا، 

ـــة اســـتخدم الباحثـــان المـــنهج شـــبه التجريبـــي ذا  ـــة القصـــ  الكاريكاتوري وللكشـــف عـــن فاعلي

المجموعــة الواحــدة، وطبقــت علــى الطلبـــة ذوي اإلعاقــة الســمعية، واســتخدم الباحثـــان أدوات 

لتحديـــد الســـلوكيات الخاطئـــة المرتبطـــة بالصـــحة والتـــي يمارســـها  منهـــا اســـتمارة جمـــع بيانـــات

الطــــالب ذوي اإلعاقــــة الســــمعية، وبطاقــــة تقــــدير لتحديــــد مــــدى الممارســــة لهــــذه الســــلوكيات 

ومقيـــاس مصـــور لمعرفـــة مـــدى وعـــي الطلبـــة بالســـلوكيات، حيـــث تـــم إجـــراء التطبيـــق القبلـــي 
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اريكاتوريــة وكانــت النتــائج لصــالم ألداتــي البحــث ثــم تقــديم المعالجــة المقترحــة بالقصــ  الك

 القص  الكاريكاتورية في تعديل السلو .  

إلـــى التعـــرف علـــى فاعليـــة اســـتخدام قصـــ    (2007) أبـــو الشـــامات دراســـةهـــدفت كمـــا  -

األطفـــال كمصـــدر للتعبيـــر الفنـــي فـــي تنميـــة مهـــارات التفكيـــر اإلبـــداعي لـــدى طفـــل مـــا قبـــل 

المدرسة، وللكشف عن فاعلية البرنامج استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبـي القـائم علـى 

عينــة الدراســة مــن  التصــميم القبلــي والبعــدي للمجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة، وقــد تكونــت

طفـاًل وطفلـة تتـراوح أعمــارهم مـا بـين خمــس إلـى سـت ســنوات ونصـف اختيـروا عشــوائيًا  32

وقسموا بالتساوي، وتم تطبيق أدوات الدراسة التي تتكـون مـن وحـدتين تدريسـية تضـمنت كـل 

وحـــدة قصصـــًا مـــن قصـــ  األطفـــال ومقيـــاس لتقيـــيم مهـــارات التفكيـــر اإلبـــداعي فـــي مجـــال 

ي بالرسم من إعداد الباحثـة بعـد التأكـد مـن صـدقها وثباتهـا، وقـد أظهـرت النتـائج التعبير الفن

 .فروق لصالم المجموعة التجريبية مما يؤكد على فاعلية البرامج

ـــدين دراســـةهـــدفت و  - ـــم ال لتعـــرف علـــى فاعليـــة النشـــاط القصصـــي فـــي ا إلـــى  (2006) عل

رتبطـة بالنظافـة الشخصـية، إكساب أطفال ما قبل المدرسة بعض المعلومات والسلوكيات الم

وقــــد اســــتخدمت هــــذه الدراســــة مجموعــــة مــــن القصــــ  التــــي تســــاعد علــــى اكتســــاب بعــــض 

السلوكيات الصحيحة المرتبطة بالنظافة الشخصية، واستخدمت الباحثة مقياسا للتعرف على 

معلومــات الطفــل عــن مفهــوم النظافــة الشخصــية، ومقياســا آخــر للتعــرف علــى ســلو  الطفــل 

ـــة مـــن أطفـــال عينـــة الشخصـــية، وقـــد تكونـــت  تجـــاه النظافـــة الدراســـة مـــن ســـتين طفـــال وطفل

 ( 6-5 )المستوى الثاني برياض األطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم وتراوحت أعمارهم بين

ســنوات، وقســموا إلــى مجمــوعتين تجريبيــة وضــابطة، وقــد توصــلت هــذه الدراســة إلــى فاعليــة 

أطفــــال مــــا قبــــل المدرســــة الســــلوكيات الصــــحية، اســــتخدام النشــــاط القصصــــي فــــي إكســــاب 
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وأوصت أيضا بضرورة تعاون كل من المعلمات وأوليـاء األمـور فـي تعـديل السـلوكيات غيـر 

سكابهم السلوكيات السليمة عن طريق القص   .المرغوبة لدى األطفال، وا 

 الدراسات التي تناولت اإلعاقة السمعية واللغة التعبيرية:  2.2.2

لكشــف عــن فاعليــة برنــامج تــدريبي لتنميــة مهــارات اهــدفت   (2016) الحضــري دراســةفــي  -

اللغة االستقبالية والتعبيرية وتحسـين فاعليـة الـذات لـدى عينـة مـن ضـعاف السـمع. وللكشـف 

 ) أطفـال 10عن فاعلية البرنامج قامـت الباحثـة باسـتخدام المـنهج التجريبـي علـى عينـة مـن 

تم اختيار العينة من مدرسة األمل  ( 12-10 ) م بينتراوحت أعماره ( إناث  5ذكور،  5

بالعباســـية. أمـــا بالنســـبة لـــألدوات فقـــد اســـتخدمت الباحثـــة مقيـــاس لمهـــارات اللغـــة االســـتقبالية 

والتعبيريــة ومقيــاس فاعليــة الــذات باإلضــافة إلــى البرنــامج التــدريبي مــن إعــداد الباحثــة، وتــم 

اتها، وأظهرت نتائج الدراسـة عـن وجـود تـأثير تطبيق هذه األدوات بعد التأكد من صدقها وثب

دال إحصائيا للبرنامج التدريبي لتنمية مهارات اللغة االستقبالية والتعبيرية في تحسين فاعلية 

الذات، وأيضًا وجود فروق دالة إحصائيًا في رتب درجات عينة الدراسة فـي القياسـين القبلـي 

والتعبيرية مما يشير إلى فاعليـة البرنـامج فـي والبعدي على مقياس مهارات اللغة االستقبالية 

 تنمية اللغة االستقبالية والتعبيرية.

إلــى التعــرف علــى فاعليــة برنــامج تــدريبي فــي تنميــة  فهــدفت ( 2016) صــالح دراســة أمــا -

واللغـــة التعبيريـــة لـــدى األطفـــال زارعـــي  بعـــض المهـــارات الســـمعية لتحســـين اللغـــة االســـتقبالية

طفــاًل قســموا بالتســاوي إلــى مجموعــة ضــابطة  12قوقعــة األذن، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 

سنوات، وقد استخدم الباحث مقياس سـتانفورد  ( 7-6) وأخرى تجريبية وتتراوح أعمارهم من

خي  اضــطرابات ومقيــاس تشــ(، إعــداد الباحــث) بينيــه للــذكاء، ومقيــاس المهــارات الســمعية
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وبعـــد تطبيـــق البرنـــامج وجـــد فـــروق ذات داللـــة  (.إعـــداد الباحـــث) اللغـــة والبرنـــامج التـــدريبي

إحصائية لصالم المجموعة التجريبية علـى مقيـاس المهـارات السـمعية بعـد تطبيـق البرنـامج، 

وأيضـًا تحسـن فـي مسـتوى النمـو اللغـوي لـدى األطفـال زارعـي القوقعـة ممـا يـدل علـى فاعليـة 

 نامج.البر 

ـــدريبي باســـتخدام ألعـــاب   (2015) يوســـف دراســـةهـــدفت كمـــا  - ـــامج ت ـــر برن ـــى معرفـــة أث إل

الكمبيــــوتر التعليميــــة فــــي تنميــــة مهــــارات اللغــــة االســــتقبالية واللغــــة التعبيريــــة عنــــد األطفــــال 

 ( 9) المعاقين سمعيًا زارعي القوقعة في تحقيق التوافق النفسي الجيد لهم وتكونت العينة مـن

لمعاقين سمعيًا زارعي القوقعة من مركز التأهيل السمعي السـعودية وقـد تراوحـت أطفال من ا

طـالب  5سنوات، تم تقسيمهم إلى مجموعتين مجموعة تجريبيـة  ( 10-6) أعمارهم ما بين

طالب، وتم تطبيق البرنامج التدريبي باستخدام ألعاب الكمبيوتر التعليميـة علـى  4وضابطة 

ابطة. وقــد أظهــرت النتــائج وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية المجموعــة التجريبيــة دون الضــ

لصـــالم المجموعـــة التجريبيـــة فـــي التطبيـــق البعـــدي لمقيـــاس المهـــارات االســـتقبالية والتعبيريـــة 

 ومقياس التوافق النفسي.

لكشف عن فاعلية برنامج تـدريبي مقتـرح فـي ا إلى  (2015) حسين دراسةهدفت في حين  -

زارعــي الحلــزون فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة والــذي يعتمــد علــى اكتســاب اللغــة لــدى األطفــال 

التدريب السمعي اللفظي. وللكشف ل فاعليـة البرنـامج اسـتخدمت الباحثـة المـنهج التجريبـي، 

ســنوات. وقــد قامــت  ( 6-2) طفــاًل وطفلــة مــن الفئــة العمريــة ( 12) وقــد تكونــت العينــة مــن

لغــة واختبــار ســمعي لفظــي لمعرفــة مـــدى الباحثــة باعــداد برنــامج ســمعي لفظــي الكتســـاب ال

فاعلية البرنـامج مـن إعـداد الباحثـة، وقـد اتبعـت الباحثـة المـنهج التجريبـي بتقسـيم العينـة إلـى 

مجمــوعتين ضــابطة وتجريبيــة بعــد التأكــد مــن صــدق وثبــات األدوات، وبعــد تطبيــق األدوات 
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ا يؤكــد علــى فاعليــة والبرنــامج أظهــرت النتــائج وجــود فــروق لصــالم المجموعــة التجريبيــة ممــ

 البرنامج في اكتساب اللغة.

الكشـف عـن فاعليـة برنـامج تعليمـي محوسـب فـي فهدفت إلـى   (2013) القضاة دراسة أما -

التدريب النطقي لتنمية اللغة التعبيرية لدى عينة من الطلبة ذوي اإلعاقة السـمعية البسـيطة، 

الـب وطالبـة اختيـروا بالطريقـة ط 30ولتحقيق هدف هذه الدراسة تم اختيار عينة مكونة مـن 

سـنوات،  ( 7-4) القصدية مـن مـدارس األمـل للصـم فـي مدينـة إربـد وتراوحـت أعمـارهم بـين

تم توزيعهم بالتساوي على مجموعتين مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة، واستخدم مقياس 

لتنمية اللغة التعبير اللفظي الصوري للعمايرة، والبرنامج الحاسوبي التعليمي للتدريب النطقي 

وتـم تطبيقـه بعـد التأكـد مـن صـدق محتـواه بـالطرق المناسـبة، (، من إعـداد الباحـث) التعبيرية

وقــد بينــت النتــائج أن هنــا  فروقــًا ذات داللــة إحصــائية فــي أداء الطلبــة علــى الدرجــة الكليــة 

مج، للقياس البعدي لمستوى اللغة التعبيرية لصـالم المجموعـة التجريبيـة التـي خضـعت للبرنـا

 مما يدل على فاعلية البرنامج لتنمية اللغة التعبيرية.

إلى بناء برنامج فـي التـدخل المبكـر لتحسـين المهـارات   (2013) عوض دراسةهدفت كما  -

ـــة لـــدى االطفـــال فاقـــدي الســـمع مـــن عمـــر ســـنوات وقيـــاس فاعليتـــه حســـب   ( 6-3) اللغوي

وتكونــت  (.الصــوتي، الصــرفي، القواعــدي، الــداللي، والمقــامي ) المكونــات اللغويــة الخمــس

ــًا اختيــروا بطريقــة قصــدية ووزعــوا الــى مجمــوعتين ضــابطة يعشــر  نعينــة الدراســة مــ ن طالب

 وتجريبية واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي، وقام الباحـث ببنـاء برنـامج التـدخل المبكـر

، ولقيـاس فاعليتـه تـم بنـاء مقياسـين الثـانيجلسـة مـن الفصـل الدراسـي  44وتم تطبيقه بواقـع 

مقيــاس مهــارات اللغــة التعبيريــة ومقيــاس مهــارات اللغــة اإلســتقبالية وتــم تطبيقهمــا بعــد أخـــذ 
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صــدقهما وثباتهمــا بــالطرق المناســبة قبــل تطبيــق البرنــامج وبعــده. وقــد أظهــرت النتــائج وجــود 

 الستقبالية والتعبيرية.أثر فعال لبرنامج التدخل المبكر في تحسين مهارات اللغة ا

لتعـــرف إلـــى فاعليـــة برنـــامج ا إلـــى  (2012) شـــرادقة والزريقـــات دراســـة فـــي حـــين هـــدفت -

تعليمـــي محوســـب فـــي التـــدريب النطقـــي لتنميـــة اللغـــة التعبيريـــة لـــدى عينـــة مـــن الطلبـــة ذوي 

، ولتحقيــق هــدف روالعمــ ( ذكــر، أنثــى) اإلعاقــة الســمعية البســيطة فــي ضــوء متغيــر الجــنس

طالبـًا وطالبـة بالطريقـة القصـدية مـن مـدارس األمـل  30تم اختيار عينـة مكونـة مـن الدراسة 

 (  7 – 4 ) وتراوحـــت أعمـــارهم بـــين ( 2010-2009) للصـــم فـــي مدينـــة إربـــد مـــن العـــام 

طالبــًا  ( 15) ســنوات، وتــم تــوزيعهم فــي مجمــوعتين: األولــى تجريبيــة والثانيــة ضــابطة بواقــع

 اس التعبيـــــــــــر اللفظـــــــــــي الصـــــــــــوري للعمـــــــــــايرةوطالبـــــــــــة لكـــــــــــل مجموعـــــــــــة. اســـــــــــتخدم مقيـــــــــــ

(AlAmayyereh,1998   )  والبرنـامج الحاسـوبي التعليمـي للتـدريب النطقـي لتنميـة اللغـة

التعبيرية من إعداد الباحثين بعد التحقق من صدق محتواه بالطرق المالئمة، وبينـت النتـائج 

لكليـــة للقيـــاس البعـــدي أن هنـــا  فروقـــًا ذات داللـــة إحصـــائية فـــي أداء الطلبـــة علـــى الدرجـــة ا

لمستوى اللغة التعبيرية، ولصالم المجموعة التجريبية التي خضعت للبرنـامج، ممـا دل علـى 

فاعليـــة البرنـــامج التعليمـــي المحوســـب فـــي تنميـــة اللغـــة التعبيريـــة لـــدى الطلبـــة ذوي اإلعاقـــة 

متغيـر السمعية البسيطة. كما أظهرت النتائج عدم وجود فـروق فـي االختبـار البعـدي تعـزى ل

الجنس، بينما أشارت إلى وجود فروق في االختبار البعدي تعزى لمتغير العمـر فـي مسـتوى 

 5-6ســنوات، ثــم تلتهــا الفئــة مــن  6-7اللغــة التعبيريــة، وكانــت لصــالم الفئــة العمريــة مــن  

 سنوات.

إلى تقصي فاعلية برنامج تدريبي لتنميـة   (2012) وبشاتوة عبد الحميد دراسةهدفت كما  -

مـن  ( ضـعاف السـمع) مهارات  اللغة التعبيرية واالستقبالية لدى  األطفـال  المعـاقين سـمعيا
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مســـتخدمي جهـــاز زراعـــة القوقعـــة الســـمعية اإللكترونيـــة بالمرحلـــة االبتدائيـــة. وللكشـــف عـــن 

ينـــة إلـــى مجموعـــة ضـــابطة فاعليـــة البرنـــامج اســـتخدم الباحثـــان المـــنهج التجريبـــي بتقســـيم الع

ســــــنوات  ( 9.7) أطفــــــال بمتوســــــط عمــــــري ( 8) وتجريبيـــــة، وتكونــــــت عينــــــة الدراســــــة مـــــن

والملتحقين ببرامج العوق السمعي بمحافظة الطـائف، وقـد اسـتخدم الباحثـان أداة رسـم الرجـل 

 مـــن إعـــداد الباحثـــان،  ( التعبيريـــة –االســـتقبالية ) لقيـــاس الـــذكاء، ومقيـــاس المهـــارات اللغويـــة

وبرنامج تـدريبي لتنميـة اللغـة االسـتقبالية والتعبيريـة مـن إعـداد الباحثـان،  وتـم تطبيـق أدوات 

الدراسة بعد التأكد من صدقها وثباتها على العينة، وقد أظهـرت النتـائج وجـود فـروق لصـالم 

 المجموعة التجريبية التي طبقت عليها البرنامج.

لـى التعـرف علـى أثـر برنـامج للتـدخل إ Meinzen, et al (2011) نزيمن دراسةوهـدفت  -

المبكــر فــي تنميــة اللغــة التعبيريــة لــدى األطفــال الصــغار الــذين يعــانون مــن ضــعف الســمع، 

طفــال مـن ضــعاف السـمع، وأســفرت نتـائج الدراســة  ( 20) طبقـت الدراســة علـى عينــة قوامهـا

يريـة لـدى األطفـال عن فاعلية برنامج التدخل المبكر فـي تنميـة اللغـة االسـتقبالية واللغـة التعب

 وكلما كان التدخل مبكرا كان أفضل في تنمية اللغة.

إلى معرفة فاعلية برنامج تدريبي لتحسين نطق بعض   (2011) ملكاوي دراسةهدفت كما  -

األصوات العربية لدى األطفال المعوقين سمعيًا إعاقة متوسطة في مرحلـة ريـاض األطفـال،  

طفـاًل وطفلـة، وقـد تكونـت أداة الدراسـة مـن اختبـار تسـمية  ( 30) وقد بل  عدد أفراد الدراسة

الصور من إعداد الباحث، وتم التأكد من صدق وثبات األداة بالطرق المناسبة، وتم تطبيـق 

جلســة علــى مــدار أربعــة أشــهر. وقــد أظهــرت نتــائج تحليــل التبــاين  28البرنــامج مــن خــالل 

ي نطـــق األصـــوات العربيـــة لـــدى المشـــتر  أنـــه يوجـــد تحســـن ملحـــوظ ذو داللـــة إحصـــائية فـــ

 المعوقين سمعيا إعاقة متوسطة.
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لتعـرف علـى فاعليـة برنـامج تعليمـي ا فهـدفت إلـى  Cannon (2010) كـانون دراسـةأمـا  -

محوســب فــي تحســين المهــارات اللغويــة عنــد األطفــال الصــم أو الــذين يعــانون مــن صــعوبات 

 ( 12-5) تراوحت أعمـارهم بـينطالبا ذكرا  ( 26) في السمع. وقد تكونت عينة الدراسة من

ســنة. وقــد خضــع المشــاركون لبرنــامج تعليمــي محوســب لمــدة ســتة أســابيع، خضــعوا بعــدها 

كما وتم استخدام نموذج تحليـل النمـو (، CWG) الختبار بعدي ولمقياس االستيعاب اللغوي

ـــائج  ـــات وتحليلهـــا أظهـــرت النت ـــامج. وبعـــد جمـــع البيان ـــة البرن ـــة فاعلي ـــة الطبيعـــي لمعرف فاعلي

البرنامج في تحسين األداء التعبيري لـدى الطـالب خاصـة فـي جـانبي التـدريب وأداء الوقـت، 

وانخفـــاض درجـــة فقـــدان الكلمـــات المســـموعة لـــدى المشـــاركين بعـــد البرنـــامج، ووجـــود عالقـــة 

ارتبـــاط دالـــة بـــين البرنـــامج والنمـــو عنـــد الطـــالب فـــي مجـــاالت التعبيـــر واســـتخدام المفـــردات 

 كيالت اللغوية.والقواعد والتش

فــي الواليــات إلــى الكشــف عــن   Mortenson (2009) مورتنســون  دراســةهــدفت كمــا  -

في تنمية اللغة التعبيرية عند األطفال DVD فاعلية استخدام برنامج محوسب على أقرا   

ذكـــور يدرســـون فـــي  ( 6) إنـــاث، ( 2) أطفـــال ( 8) الصـــم. وقـــد تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن

أيـام،  ( 5) س األساسية، خضعوا للبرنـامج المحوسـب واسـتمر لمـدةإحدى مدارس سانت لوي

ثم خضـعوا بعـده لتقيـيم مباشـر والسـتبانة بعـد انتهـاء البرنـامج. وبعـد جمـع البيانـات وتحليلهـا 

أظهرت الدراسة: فاعلية البرنامج في تنمية المفردات اللغوية وتنسيق الفعل واالسم واستخدام 

تــوفير التغذيــة الراجعــة والنشــاطات المرافقــة للعمــل، والمتعــة مصــطلحات التعبيــر المناســبة، و 

مكانية تكرار التدريب.   التي يتلقاها الطالب وا 

لكشـف اإلـى   Desjardin, et al (2009) وآخـرون جاردينديسـدراسة  هدفتفي حين  -

في قراءة القص  لتنمية الوعي الصوتي  ( األم والطفل) عن العالقة بين العوامل المشتركة
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 ( 16) لغــة الشــفوية ومهــارة القــراءة لــدى أطفــال ضــعف الســمع. تكونــت عينــة الدراســة مــنوال

طالبـــًا مـــن طـــالب ضـــعف الســـمع تـــم اختيـــارهم مـــن مجموعـــة مـــن المـــدارس األساســـية فـــي 

إنجلتـرا. اســتخدمت الدراســة المالحظــة عــن طريــق الفيــديو، وتــم اســتخدام مقيــاس رينيــل لنمــو 

ال  عالقة ترابطية بين القراءة المشتركة للقص  بين طفـل اللغة. أشارت النتائج إلى أن هن

ضعف السمع وبين تطور اللغة التعبيرية لدى طفل ضعف السمع. كما أشارت هذه الدراسة 

أن القــراءة المشــتركة للقصــ  بــين األم وطفــل ضــعيف الســمع تســاهم فــي تعزيــز المهــارات 

 القرائية والكتابية لدى الطفل.

 الدراسات السابقة: التعقيب على  3.2.2

من خالل مراجعة الدراسـات السـابقة يتضـم لنـا إهتمـام البـاحثين بتطـوير بـرامج مبنيـة علـى      

القص  ومعرفة تأثيرها في شتى الميـادين، وأيضـًا اهتمـام البـاحثين ببنـاء بـرامج للتـدخل المبكـر 

باإلعتمــاد علــى يريــة لــديهم للطلبــة ذوي اإلعاقــة الســمعية لتحســين وتنميــة اللغــة اإلســتقبالية والتعب

تنوعـت  فقـد. البواقي السمعية المتبقية لديهم لمساعدتهم على اإلنخراط واإلنـدماج داخـل المجتمـع

البرامج واألساليب المستخدمة في تنمية التواصل اللفظـي لـذوي اإلعاقـة السـمعية والنتيجـة واحـدة 

غوية لذوي اإلعاقة السمعية، بمعنى وهي قدرة هذه البرامج في إحداث فرق في تعليم المهارات الل

فمــن  تمامــاعلــى النقــيض  بــلأن اإلعاقــة الســمعية ال تعنــي عــدم القــدرة علــى التواصــل اللفظــي 

التـــدخل مبكـــرًا وبنـــاء بـــرامج خاصـــة لتنميـــة المهـــارات اللغويـــة لـــديهم، فـــانهم يســـتطيعون  األفضـــل

 غوية.االستفادة من البواقي السمعية التي لديهم وتطوير قدراتهم الل

وقد تناولت الباحثة الدراسات السابقة في محورين محور القصة ومحـور اإلعاقـة السـمعية واللغـة 

 التعبيرية.
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أما بالنسبة للمحور األول وهو القصة نجـد أن القصـة تـم اسـتخدامها كبـرامج لهـا فاعليـة فـي     

كمــا فــي دراســة اإلســتمال والتحــدث مختلــف الميــادين، فقــد اســتخدمت القصــة فــي تنميــة مهــارات 

كمــا اســتخدمت القصــة أيضــًا فــي تنميــة مهـــارات (، 2014) الفهيــدودراســة  ( 2015) العرينــان

 كما قام الشـبالوي، ( 2014) ودراسة دحالن ( 2016) طينالتعبير الشفوي كما في دراسة الش

بدراســة هــدفها التعــرف علــى واقــع اســتخدام معلمــي اللغــة العربيــة للقصــة وأثرهــا علــى  ( 2017)

كمــا اســتخدمت القصــة فــي  الطالقــة اللغويــة وقــد كــان للقصــة أثــرًا إيجابيــًا علــى الطالقــة اللغويــة.

 (، 2016) ميادين العلوم لزيادة التحصيل وتنميـة االتجاهـات نحـو المـادة كمـا فـي دراسـة صـالح

 إســتخدم برنــامج قــائم علــى القصــ  اإلجتماعيــة فــي تنميــة مهــارات الســلو  التكيفــيقــد وأيضــًا 

فـي تنميـة السـلوكيات و  ( 2014) والتخفيف من أعراض التوحد كما في دراسة المهيري وآخرون

 لــدى األطفــال المعــاقي عقليــًا كمــا فــي دراســة الســيد واإلتجاهــات وخفــض النشــاط الزائــدالمرغوبــة 

برنـــامج قـــائم علـــى القصـــ  المصـــورة لتنميـــة الـــوعي البيئـــي لألطفـــال  وكمـــا اســـتخدم (.2014)

ودراســة  ( 2015) المتـأخرين عقليـًا أي األطفـال ذوي اإلعاقـة العقليـة كمـا فـي دراسـة عبـد النبـي

الــذي قــام بــالتعرف علــى فاعليــة النشــاط القصصــي فــي إكســاب أطفــال مــا  ( 2006) علــم الــدين

وأيضـًا قـام الصـبري  . يات المرتبطـة بالنظافـة الشخصـيةقبل المدرسة بعـض المعلومـات والسـلوك

بدراســـة هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى القصـــ  الكاريكاتوريـــة وأثرهـــا فـــي تعـــديل  ( 2007) والســـيد

وأيضـًا  . وتنميـة الـوعي بـه لعينـة مـن الطلبـة ذوي اإلعاقـة السـمعيةأنماط السلو  غير الصـحي 

 ( 2007) أبـو الشـاماتعي كمـا فـي دراسـة استخدمت القص  فـي تنميـة مهـارات التفكيـر اإلبـدا

 ( 2010) وتنمية مهارات القراءة اإلبداعية وتمية مهارات التحدث والكتابة كما في دراسـة الحميـد

 .على التوالي ( 2008) ودراسة كورنشون وفلينجان
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وقد طبقت الدراسات على عينـات مختلفـة ومـنهم ذوي اإلعاقـات المختلفـة،  فقـد كانـت عينـة     

 والســيد(، 2015) مــن ذوي اإلعاقــة الســمعية،  أمــا دراســة عبــد النبــي ( 2007) صــبري والســيد

فقـــد  ( 2014) فكانـــت مـــن الطـــالب المتـــأخرين عقليـــًا،  أمـــا دراســـة المهيـــري وآخـــرون( 2014)

اسـة مــن أطفــال التوحـد. واســتخدمت القصــة أيضـًا مــع الطلبــة العـاديين، كمــا فــي كانـت عينــة الدر 

ودراســـــة (، 2015) ودراســـــة العرينـــــان(، 2016) ودراســـــة صـــــالح(، 2017) دراســـــة الشـــــبالوي

 ودراســــــة الفهيــــــد ( 2016) ودراســــــة الشــــــطي(، 2014) ودراســــــة دحــــــالن(، 2015) الجهنــــــي

 ودراســــــة علــــــم الــــــدين ( 2008) ينجــــــانشــــــون وفلنوكور  ( 2010) ودراســــــة الحميــــــد ( 2014)

 (.2007) وأخيرًا دراسة أبو الشامات ( 2006)

ومن المؤكد أن القصة فعالة مع الطلبـة العـاديين وذوي اإلعاقـة فهـي تحقـق نتـائج مضـمونة     

وتحقق الهدف منها إن كان تنمية التعبير الشفوي أو مهارات التفكير اإلبـداعي أو فهـم المسـمول 

 . وغيرها من المجاالت التي تم ذكرها سابقاً  لوكيات الخاطئة والوعي بهاأو تعديل الس

وأيضـــًا طبقـــت القصـــة علـــى أعمـــار مختلفـــة منهـــا أطفـــال مـــا قبـــل المدرســـة ومنهـــا أطفـــال      

 المرحلة األساسية. 

أما بالنسبة للمحور الثاني اللغة التعبيرية واإلعاقة السمعية فقد تناولت الدراسات السابقة أثر     

الضطرابات اللغة بشقيها اإلستقبالية والتعبيرية لـدى األطفـال ذوي  وفاعلية برامج التدخل المبكر

(، 2016) ودراسـة الحضــري(، 2012) ، كمـا فــي دراسـة عبــد الحميـد وبشــاتوة اإلعاقـة الســمعية

ودراسة (، 2011 )ودراسة منزين(، 2012) ودراسة شرادقة والزريقات(، 2016) ودراسة صالم

ودراســـة دســـجاردين (، 2009) ودراســـة مورتنســـون(، 2013) ودراســـة عـــوض، (2010) كــانون

 ودراســـــة القضـــــاة(، 2015) ودراســـــة حســـــين(، 2015 ) ســـــفودراســـــة يو (، 2009) وآخـــــرون

 (.2011) ودراسة ملكاوي(، 2013)
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وقــد ركــزت الدراســات الســابقة علــى عينــات مختلفــة ولكنهــا ركــزت فــي معظمهــا علــى عينــات     

في مراحل مبكرة مـن عمـر الطفـل خاصـة فـي مرحلـة مـا قبـل المدرسـة، واسـتخدمت أيضـًا بـرامج 

متنوعـــة لتنميـــة وتحســـين المهـــارات االســـتقبالية والتعبيريـــة واســـتخدمت أدوات متنوعـــة مـــن إعـــداد 

ن وهي أدوات خاصة بمقاييس مهارات اللغة االستقبالية والتعبيرية ومقاييس النمـو اللغـوي الباحثي

ومقيــاس  والمقيــاس المصــور لعمــايره ومقيــاس الــذكاء لســتانفورد بينيــه وأيضــا مقيــاس رســم الرجــل

 رينـــــل لنمـــــو اللغـــــة واالســـــتبانة وأداة مالحظـــــة باســـــتخدام الفيـــــديو، ومقيـــــاس اإلســـــتيعاب اللغـــــوي

(CWG.) 

ــــى فاعليــــة هــــذه البــــرامج رغــــم اختالفهــــا فــــي تنميــــة اللغــــة وا تفقــــت جميــــع الدراســــات الســــابقة عل

 االستقبالية والتعبيرية للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية.

وهــذا مــا يتفــق مــع الدراســة الحاليــة، إال أن الدراســة الحاليــة ركــزت علــى تنميــة مهــارات         

والزريقــــات شــــرادقة  ( ودراســــة2013القضـــاة )اســــة دون اإلســــتقبالية كمـــا فــــي در اللغـــة التعبيريــــة 

والتـي اهتمـت فـي تحسـين نطـق  ( 2011) ودراسة ملكـاوي(، 2011) ودراسة منزين(، 2012)

وأخيـرًا (، 2009) ودراسـة مورتنسـون بعض االصوات العربية لدى الطلبـة ذوي اإلعاقـة السـمعية

التـي كـان لهـا أثـر ايجـابي التـي اسـتخدمت قـراءة القصـ  و ( 2009) دراسة دسجاردين وآخرون

 . في تنمية اللغة التعبيرية

 أهمية الدراسة الحالية بالنسبة للدراسات السابقة: 4.2.2

 من خالل ما تم استعراضه عن الدراسات السابقة يمكن القول:

أن الدراســـة الحاليـــة اتفقـــت مـــع الدراســـات الســـابقة علـــى أهميـــة إعـــداد بـــرامج تدريبيـــة لتنميـــة  -

 التعبيرية عند الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية.وتحسين اللغة 
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أيضــــًا اتفقــــت الدراســــة الحاليــــة مــــع الدراســــات الســــابقة بأهميــــة اســــتخدام القصــــة فــــي تنميــــة  -

 المهارات المتنوعة لفئة ذوي اإلعاقة.

اتفقت الدراسة الحاليـة مـع الدراسـات السـابقة بأهميـة مهـارات اللغـة التعبيريـة لتحسـين فاعليـة  -

 السمعية.لدى الطلبة ذوي اإلعاقة  النفسي الذات والتوافق

 في حين تفردت الدراسة الحالية ل الدراسات السابقة:

أن هـذه الدراســة هــي األولــى بحســب علــم الباحثــة فــي البيئــة المحليــة والتــي تفــردت باســتخدام  -

 السمعية.القصة لتحسين اللغة التعبيرية لدى الطلبة ذوي اإلعاقة 
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يتناول هذا الفصل عرضًا للخطوات والمراحل وطريقـة إجـراءات الدراسـة التـي قامـت الباحثـة بتنفيـذها 
دوات أومجتمـــع الدراســـة، وعينـــة الدراســـة، و  ســـة،العلمـــي مـــن خـــالل تحديـــد مـــنهج الدراوفقـــًا للمـــنهج 

 للدراسة.الدراسة، وصدق األدوات، والمتغيرات التابعة والمستقلة 
 

 منهج الدراسة:  1.3

للكشــف عــن فاعليــة  ،اســتخدمت هــذه الدراســة المــنهج شــبه التجريبــي تصــميم العينــة الواحــدة    

تـه ألغـراض ءمالقصة فـي تحسـين اللغـة التعبيريـة عنـد الطلبـة ذوي اإلعاقـة السـمعية؛ وذلـ  لمال

 هذه الدراسة.

 

 مجتمع الدراسة: 2.3

 /  يتـام اإلنجيليـةألدار اذوي اإلعاقـة السـمعية فـي مدرسـة  الطلبـةتكون مجتمع الدراسة مـن     

أي تضــم طلبــة ذوي إعاقــة، وطلبــة مــن ) وهــي مدرســة للتعلــيم الجــامع فلســطين، /مدينــة الخليــل 

 اً ويبلــ  عــدد الطلبــة ذوي اإلعاقــة الســمعية فــي المدرســة ســبعة عشــر طالبــ (.غيــر ذوي اإلعاقــة

 سنوات.  ( 9-4) ما بينوطالبة ، وتتراوح أعمارهم 

 

 

 

 ثالثالفصل ال

 الطريقة واإلجراءات
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 عينة الدراسة:  3.3

اقتصــــرت عينــــة الدراســــة علــــى أربعــــة طــــالب مــــن مدرســــة دار األيتــــام اإلنجيليــــة/ الخليــــل ، تــــم 

تـم تشخيصـهم مـن قبـل ، سـنوات  ( 6-5) مـا بـين همقصدية ، تتراوح أعمار الطريقة الختيارهم با

-40) مـا بـينشـدتها تتـراوح التـي جمعية دار الكلمة في بيت لحم باإلعاقة السمعية  المتوسـطة 

 .، ولديهم بقايا سمعية ديسبل ( 70

 خصائص الطلبة التعليمية:

نتبـاه منخفضـة، درجـة احتفاظـه : قدرتـه علـى اال( م.م) كانت أبرز الخصائ  التعليمية للطالـب

ـــتعلم،  ـــة لل ـــتعلم، ضـــعف الدافعي ـــى وقـــت أطـــول لي ـــاج إل بالمعلومـــات والتوجيهـــات منخفضـــة، يحت

جتماعيــة ويفضــل الالتواصــل اللفظــي، متمركــز حــول ذاتــه، ينســحب مــن المواقــف اضــعف فــي 

 العزلة.

نتبـــاه : درجـــة احتفاظـــه بالمعلومـــات والتوجيهـــات منخفضـــة، قدرتـــه علـــى اال( ق.م) أمـــا الطالـــب

لى كبت مشاعره وانفعاالته، ضـعف فـي التواصـل إمحدودة نسبيًا، دافعيته للتعلم متوسطة، يميل 

عنيــد ويصــر علــى تلبيــة رغباتــه، نظرتــه ثيــرًا علــى ا خــرين، منــدفع ومتســرل، اللفظــي، يعتمــد ك

 سلبية نحو الذات، ينسحب من المواقف االجتماعية ويفضل العزلة.

نتبــــاه : تحــــتفظ بالمعلومــــات والتوجيهــــات، تــــتعلم بســــرعة، لــــديها القــــدرة علــــى اال ( آ.ر) الطالبــــة

ز عـن التواصـل اللفظـي، لكنهـا اسـتقاللية وهادئـة، والتركيز، ودافعية لمواصلة التعلم، أحيانًا تعجـ

 تحب التواجد مع الجميع.

نتباه محدودة، تحتفظ بالمعلومات والتوجيهـات لفتـرة قصـيرة، : قدرتها على اال( ق.ر) أما الطالبة

دافعيتهــا لمواصــلة الــتعلم منخفضــة، تعجــز عــن التواصــل اللفظــي فــي كثيــر مــن األحيــان، تعتمــد 
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ا خرين، سريعة الغضب، عنيدة، نظرتها سلبية نحو ذاتها، تحب العزلة، تتفاعل مـع كثيرًا على 

 األشخا  ذوي اإلعاقة السمعية مثلها.

 

 الدراسة: ا ةأدا 4.3

 :ا تيتين األداتين تطويرتم لتحقيق أهداف الدراسة 

 .لمهارات اللغة التعبيريةستجابة لقياس مستوى االبيرية مقياس اللغة التع -1

والتــي تحتــوي  ( 2010) عــوض األدب التربــوي والدراســات الســابقة كدراســةاإلطــالل علــى بعــد  

فقرات تقييم المهارات اللغويـة للفئـة العمريـة  اإلطالل علىلمهارات اللغة التعبيرية، و  على مقياس

تـم تطـوير مقيـاس مهـارات اللغـة (، 2000) من خمس سنوات وحتى عمر ست سنوات للروسان

 :هي كا تيمجاالت ويحوي كل مجال ست مهارات  ةالمقياس من أربع وتكون التعبيرية

جتماعيـة، المجـال الثالـث: الستقاللية، المجال الثاني: المهارات ااالالمجال األول: المهارات 

 (.2) كما في ملحق (.القواعد) المفاهيم، المجال الرابع: مهارات اللغة العربية

كمــا  قصــة لكــل مهــارة علــى مقيــاس اللغــة التعبيريــة. ( 20) حتــوي علــىت مجموعــة قصصــية -2

 (.7) رقم في ملحق

بعــد االطـــالل علـــى الدراســـات الســـابقة التـــي اســتخدمت القصـــة فـــي تحســـين مهـــارات القـــراءة 

والتعبيـر الشــفوي لــدى الطلبــة، قامــت الباحثــة بتطـوير عشــرين قصــة لكــل مهــارة مــن مهــارات 

 اللغة التعبيرية على المقياس.
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   الدراسة: داتيأصدق  5.3

 :ن صدق المحكمي

مـــن ذوي  ســـبعة عشـــر محكمـــًا ومحكمـــة علـــى الدراســـة تـــم عرضـــها أداتـــيللتحقـــق مـــن صـــدق     

(، 8) كمــا فـــي ملحــق رقـــم االختصــا  فــي مجـــال التربيــة الخاصـــة وأســاليب التـــدريس وعلــم الـــنفس

علـى مالحظـات  وبنـاءً  .مـا وضـعت لقياسـهل هاقياسـ ىومـد لإلطالل على مدى سالمة الفقـرات لغويـاً 

راء المحكمين وتوصياتهم تم إجـراء التعـديالت علـى مقيـاس مهـارات اللغـة التعبيريـة لقيـاس مسـتوى آو 

(، 2) رقـــم ملحـــقها النهائيـــة كمـــا فـــي إلـــى صـــورت ألداتينذلـــ  للوصـــول بـــال ،األداء القبلـــي والبعـــدي

 (.7) رقم وملحق

 ثبات أداة الدراسة ) مقياس اللغة التعبيرية(:

 طريقة إعادة اإلختبار:الثبات ب

تم تطبيق المقياس على عينـة الدراسـة، وتحـت نفـس الظـروف مـرتين متالحقتـين بفـارق زمنـي أسـبول 

واحــد فقــط، وقــد تــم رصــد مســتويات االســتجابة علــى مقيــاس اللغــة التعبيريــة فــي المــرتين وقــد كانــت 

 النتائج متقاربة جدًا.

 

 إجراءات الدراسة:  6.3

 : الدراسة وفق الخطوات ا تيةباجراء قامت الباحثة 

 االسـتفادةبهـدف بموضـول الدراسـة  ةالمتعلقـ والدراسات السابقةاالطالل على األدب النظري  -1

 منه.
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الدراســـة والتـــي تتضـــمن مقيـــاس اللغـــة التعبيريـــة للطلبـــة ذوي اإلعاقـــة الســـمعية  أداتـــيإعـــداد  -2

 ومجموعة القص  المبنية على مهارات المقياس.

المحكمــين مــن ذوي الخبــرة واالختصــا  فــي مجــال التربيــة الخاصــة، علــى  األداتــينعـرض  -3

، وهــو قيــاس مــا األداتــينبــداء رأيهــم وللتحقــق مــن صــدق وعلــم الــنفس، وأســاليب التــدريس؛ إل

 وضعت لقياسه.

مـن المحكمـين فـأكثر  ينثنـاباتفـاق  بشكلها النهائي بنـاء علـى آراء المحكمـين األداتينتعديل  -4

 .للفقرة الواحدة

على كتاب تسهيل المهمة من عمادة الدراسات العليا، إلجراء الدراسة، موجهًا إلـى الحصول  -5

 إدارة مدرسة دار األيتام اإلنجيلية في الخليل.

اختيــار العينــة التــي ســتطبق عليهــا الدراســة وبيــان طــرق اختيارهــا، واألســباب التــي أدت إلــى  -6

 اختيارها.

تشـــــكل معرفـــــة  (. 3 ) ق رقـــــمورصـــــده مـــــن خـــــالل ملحـــــ للطلبـــــةمعرفـــــة الســـــلو  المـــــدخلي  -7

الخصـــائ  الســـلوكية لألطفـــال ذوي المشـــكالت العضـــوية الســـلو  المـــدخلي لبنـــاء المنهـــاج 

الفردي لألطفال ذوي المشكالت العضوية، والذين يعانون من مشكالت في اللغة االستقبالية 

 (.87  ،2000الروسان، ) واللغة التعبيرية

لرصــد نتــائج مســتوى اســتجابة وي اإلعاقــة الســمعية تطبيــق مقيــاس اللغــة التعبيريــة للطلبــة ذ -8

 الطلبة في االختبار القبلي.

لعينـة  السـمعيةللطلبة ذوي اإلعاقـة  القوة والضعفبناء الخطط التربوية الفردية لمعرفة نقاط  -9

 (.4) في ملحق رقم ( كماWehman, 1981ويهمان )حسب نموذج  الدراسة
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 ( 73، ص2000الروسان، ) (.Wehman, 1981)نموذج ( 2.3)شكل 

 

 (.5) ملحق رقم بناء الخطط التعليمية الفردية للطلبة -10

الطالب بالراحة وتجهيزه لسرد القصة من خالل جلوسه مقابل المعلمة تنظيم البيئة إلشعار  -11

لمراقبة حركاتها وقراءة مالمم وجهها، باإلضافة إلى أهمية تواجد مرآه مقابل الطالب 

 لمساعدته في مراقبة تعابير وجهه عند إجابته عن أسئلة المعلمة بعد سردها للقصة.

القصة من قبل الباحثة بمعدل قصة واحدة على عينة الدراسة، حيث تم سرد القص   سرد -12

دقيقة تشمل التهيئة والتمهيد بما يناسب خصائ   ثالثينواستغرق سرد القصة  في اليوم

-2017على مدار الفصل الثاني للعام الدراسي كل طالب واستغرق التطبيق ستة أسابيع 

 .م2018

 البعــدي للطلبــة ذوي اإلعاقــة الســمعية علــى مقيــاس اللغــة التعبيريــة االســتجابةقيــاس مســتوى  -13

 .بعد االنتهاء من سرد القص 

 عرض النتائج ومناقشتها ووضع التوصيات. -14

السلوك 
المدخلي 
للطفل 
ذوي 
 اإلعاقة

قياس 
مستوى 
األداء 
 الحالي

إعداد 
الخطة 
التربوية 
 الفردية

إعداد 
الخطة 
التعليمية 
 الفردية

تقويم 
األداء 
 النهائي
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 متغيرات الدراسة:  7.3

 المتغير المستقل: القصة.

 اللغة التعبيرية.مهارات تحسين المتغير التابع: 

 

 المعالجة اإلحصائية:  8.3

ستجابة لكـل تكرار لمستوى اال طريقة تتمثل في استخراجتم استخدام  الدراسة يلإلجابة عن سؤال    

لإلجابـــة عـــن الســـؤال األول. أمـــا ام القصـــة وبعـــدها قبـــل اســـتخدمهـــارة مـــن مهـــارات اللغـــة التعبيريـــة 

لإلجابة عن السؤال الثاني فقد تم رصد نتـائج الطلبـة القبليـة البعديـة علـى مقيـاس المهـارات التعبيريـة 

  باستخدام الجداول والرسوم البيانية. 
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لنتائج التي توصلت إليها الدراسـة، والتـي هـدفت إلـى الكشـف عـن فاعليـة ل اً عرض يتناول هذا الفصل

، مـــع المالحظـــة أن مســـتوى الســـمعيةالقصـــة فـــي تحســـين اللغـــة التعبيريـــة لـــدى الطلبـــة ذوي اإلعاقـــة 

اإلستجابة تدرج على النحو ا تي: إيماءة، النطق ببعض الحروف، كلمـة، جملـة، جملـة فـأكثر علـى 

طلبة من مستوى االستجابة بايماءة الى مستوى االستجابة بكلمة على األقـل، التوالي، بحيث ينتقل ال

 :ومن مستوى االستجابة بنطقه لبعض الحروف إلى مستوى االستجابة بجملة على األقل 

 

 : األول للدراسة سؤالالالنتائج المتعلقة باإلجابة عن  1.4

 ذوي اإلعاقة السمعية؟ما فاعلية القصة في تحسين اللغة التعبيرية عند الطلبة 

قبـــل ســـرد القصـــة  تـــم رصـــد نتـــائج الطلبـــة علـــى مقيـــاس اللغـــة التعبيريـــة، ولإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال

  ابة لكل مهارة قبل القصة وبعدها كما في الجدول ا تي:ورصدت تكرارات مستوى االستج، وبعدها

 

 

 

 

 

 

 رابعالفصل ال

 نتائج الدراسة
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 تطبيق القصة وبعدها نتائج المجاالت االربع من مقياس اللغة التعبيرية قبل( 2.4جدول)

رقم  المهارة القبلي البعدي 
 المهارة

رقم 
مستوى  التكرار المجال

 االستجابة
مستوى  التكرار

 االستجابة
يعبر الطالب عن حاجته للذهاب إلى  كلمة 2 جملة 2

 الحمام.
1 

لية
قال

ست
 اإل

رات
مها

: ال
ول

 األ
جال

الم
 

 جملة 2 جملة فأكثر 2
 2 الطالب عن حاجته لتناول الطعام .يعبر  كلمة 3 جملة 1
   جملة فأكثر 2
 جملة 1 جملة فأكثر 1
 3  يعبر الطالب عن حاجته لشرب الماء.  كلمة 2 جملة 1
   جملة فأكثر 1
 جملة 2 جملة فأكثر 2
يعبر الطالب عن حاجته الستخدام أدوات  كلمة 3 جملة 2

الطعام عند األكل.  ) بدي ملعقة ، شوكه 
 )......... .،  

4 
   جملة فأكثر 1
 جملة 1 جملة فأكثر 1
يعبر الطالب عن حاجته لغسل يديه بالماء  كلمة 4 جملة 1

 والصابون عندما تتسخ.  
5 

   جملة فأكثر 3
الطالب عن حاجته لتنظيف أسنانه يعبر  كلمة 3 كلمة 2

 بعد تناول الطعام.
6 

   جملة 1
 جملة 1 جملة فأكثر 1
 1 يستجيب الطالب عند إلقاء التحية عليه. كلمة 4 كلمة 2

عية
تما

إلج
ت ا

هارا
الم

ي: 
لثان

ل ا
مجا

ال
 

     

   جملة 1
   جملة فأكثر 1
 2 حالك ؟يعبر الطالب عند سؤاله كيف  كلمة 4 كلمة 1
   جملة 3
 3 يستجيب الطالب عند سؤاله ما اسمك ؟ كلمة 2 جملة 2
 جملة 2 جملة 1
   جملة فأكثر 1
 4 يعبر الطالب عند سؤاله ما عمرك ؟ كلمة 3 جملة 3
 جملة 1 جملة فأكثر 1
يعبر الطالب عند سؤاله عن مكان سكنه  كلمة 4 كلمة 3

  ؟
5 

   جملة 1
 يعبر الطالب عند سؤاله عن مهنة والده. ايماءة 1 جملة 1

 
 

6 
 كلمة 3 جملة 2
   جملة فأكثر 1
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يعبر الطالب عند سؤاله عن األحجام  كلمة 4 كلمة 3
 واألطوال.

1 

هيم
مفا

: ال
لث

الثا
ال 

مج
ال

 

   جملة 1
 النطق ببعض 1 جملة 1

 الحروف
يعبر الطالب عن مفهومي السرعة 

 والبطيء.
2 

 كلمة 3 جملة فأكثر 3
يعبر الطالب عند سؤاله عن مذاق  كلمة 4 جملة 3

األطعمة عند تناوله لها ) حامض ، حلو ، 
 مالح ، مر ، حار (.

3 
   جملة فأكثر 1

يعبر الطالب عن مفاهيم مرتبطة بالليل  ايماءة 1 كلمة 1
والنهار استجابة لسؤال المعلم متى نذهب 

 النوم ؟ أو متى نتناول اإلفطار ؟إلي 

4 
 جملة 1

 
النطق ببعض  1

 الحروف
 كلمة 2 جملة 1
   جملة فأكثر 1
النطق ببعض  2 كلمة 2

 الحروف
يصف الطالب مظاهر الفصول االربعة 

استجابة لسؤال المعلم صف فصل الربيع 
 ،....... ؟

5 

 كلمة 2 جملة 1
   جملة فأكثر 1

يعبر الطالب عن وظيفة كل حاسة من  كلمة 3 كلمة 1
 الحواس الخمس عند سؤاله عنها.

6 
   جملة 2
 جملة 1 جملة فأكثر 1
 1 يعبر الطالب عن األفعال في الصور.  كلمة 4 جملة 3

عد(
قوا

 )ال
ربية

 الع
لغة

ت ال
هارا

: م
رابع

ل ال
مجا

ال
 

   جملة فأكثر 1
يعبر الطالب عن أسماء تشير للمذكر  كلمة 4 كلمة 1

والمؤنث بعرض صور عليه تشير لمهن 
 مثل معلم ، معلمة. 

2 
   جملة 3

يعبر الطالب بكلمات تشير إلى حالتي  كلمة 4 كلمة 2
اإلفراد والجمع استجابة لسؤال المعلم كم 

 ولد أو بنت في الصورة ؟

3 
   جملة 2

بصيغة الماضي استجابة يعبر الطالب  ايماءة 1 كلمة 1
 لسؤال المعلم ماذا أكلت البارحة؟

4 
 كلمة 3 كلمة 1
   جملة 1
   جملة فأكثر 1
يعبر الطالب بصيغة المضارع استجابة  ايماءة 1 كلمة 1

 لسؤال المعلم ماذا ستأكل اليوم ؟
5 

 كلمة 3 كلمة 1
   جملة 1
   جملة فأكثر 1
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يعبر الطالب باستخدام الضمائر )أنا ، لي،  ايماءة 1 كلمة 1
لك (  استجابة لسؤال المعلم لمن هذه 

 اللعبة ؟   

6 
النطق ببض  1 جملة 1

 الحروف
 كلمة 2 جملة فأكثر 2

 

ستجابة على األداء البعدي لمقياس مهارات السابق وجود تحسن في مستوى اال وليتضم من الجد

 القصة. تطبيق المجاالت األربع لعينة الدراسة بعداللغة التعبيرية في 

 ففي المجال االول)المهارات اإلستقاللية( انتقل مستوى االستجابة من كلمة وجملة إلى جملة فاكثر

 فقد بقيت استجابتان في مستوى الكلمة ولم تتغير. 6في جميع هذه المهارات ما عدا المهارة رقم 

تماعية( انتقل مستوى االستجابة من إيماءة، وكلمة، وجملة إلى أما المجال الثاني)المهارات اإلج

 جملة فاكثر ما عدا بعض المهارات بقيت في مستوى الكلمة والجملة كما كانت.

أما المجال الثالث)المفاهيم( فقد كان التحسن ملحوظًا في جميع المهارات ما عدا المهارة االولى فقد 

ة أما المهارات األخرى انتقل مستوى االستجابة من إيماءة بقيت بعض االستجابات في مستوى الكلم

 والنطق ببعض الحروف إلى جملة وجملة فأكثر.

أما المجال الرابع)مهارات اللغة العربية)القواعد(( فقد كان التحسن ملحوظًا فقد انتقل مستوى 

ض المهارات . أما بعاالستجابة من إيماءة والنطق ببعض الحروف وكلمة إلى جملة وجملة فأكثر

 بقيت في مستوى االستجابة بكلمة ولم تتغير .
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 عن السؤال الثاني للدراسة:النتائج المتعلقة باإلجابة  2.4

البعــدي بعــد  -اسـتجابة الطلبــة لمهــارات اللغـة التعبيريــة فــي اإلختبـار القبلــيهـل يختلــف مســتوى 

 ؟تطبيق القصة

فــي جــدول، ثــم تفصــيل النتــائج لكــل  عينــة الدراســة نتــائج الطلبــة تــم رصــدهــذا الســؤال  لإلجابــة عــن

النتائج القبلية لتطبيق مقياس مهـارات اللغـة التعبيريـة والنتـائج البعديـة للطلبـة علـى  حدة،على  طالب

  القصة. تطبيق المقياس بعد

 

 ( نتائج عينة الدراسة األربع قبل تطبيق القصة وبعدها3.4جدول )

رقم 
 المجال

رقم 
 المهارة

 مستوى االستجابة المهارة
 )س.ر( )آ.ر( )ق.م( )م.م(

بعد قبلي
 ي

 بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي

المجال 
 االول

يعبر الطالب عن حاجته للذهاب إلى  1
 الحمام .

جملة  جملة جملة كلمة جملة جملة
 فأكثر

جملة  كلمة
 فأكثر

جملة  كلمة جملة جملة يعبر الطالب عن حاجته لتناول الطعام  . 2
 فأكثر

جملة  كلمة
 فأكثر

جملة  كلمة
 فأكثر

جملة  كلمة جملة جملة يعبر الطالب عن حاجته لشرب الماء . 3
 فأكثر

جملة  جملة
 فأكثر

جملة  كلمة
 فأكثر

يعبر الطالب عن حاجته الستخدام أدوات  4
 عند األكل . ) بدي ملعقة ، شوكه( الطعام

جملة  جملة جملة كلمة جملة كلمة
 فأكثر

جملة  كلمة
 فأكثر

يعبر الطالب عن حاجته لغسل يديه بالماء  5
 والصابون عندما تتسخ . 

جملة  كلمة جملة كلمة
 فأكثر

جملة  كلمة
 فأكثر

جملة  كلمة
 فأكثر

يعبر الطالب عن حاجته لتنظيف أسنانه  6
 بعد تناول الطعام .

جملة  كلمة جملة جملة جملة كلمة
 فأكثر

جملة  كلمة
 فأكثر

 المجال
 الثاني

جملة  كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة يستجيب الطالب عند إلقاء التحية عليه . 1
 فأكثر

 جملة كلمة

 جملة كلمة جملة كلمة كلمة كلمة جملة كلمة يعبر الطالب عند سؤاله كيف حال  ؟ 2
جملة  كلمة جملة جملة جملة جملة يستجيب الطالب عند سؤاله ما اسم  ؟ 3

 فأكثر
 جملة كلمة
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جملة  كلمة جملة كلمة جملة جملة يعبر الطالب عند سؤاله ما عمر  ؟ 4
 فأكثر

 جملة كلمة

جملة  كلمة كلمة كلمة جملة كلمة يعبر الطالب عند سؤاله عن مكان سكنه ؟ 5
 فأكثر

 جملة كلمة

جملة  كلمة جملة إيماءة جملة كلمة يعبر الطالب عند سؤاله عن مهنة والده . 6
 فأكثر

 جملة كلمة

المجال 
 الثالث

يعبر الطالب عند سؤاله عن األحجام  1
 واألطوال . 

 كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة جملة كلمة

يعبر الطالب عن مفهومي السرعة والبطيء  2
 . 

جملة  كلمة جملة كلمة
 فأكثر

جملة  كلمة
 فأكثر

بعض 
الحرو 
 ف

جملة 
 فأكثر

يعبر الطالب عند سؤاله عن مذاق  3
األطعمة عند تناوله لها ) حامض ، حلو ، 

 مالم ، مر ، حار ( 

جملة  كلمة جملة كلمة جملة كلمة
 فأكثر

 جملة كلمة

يعبر الطالب عن مفاهيم مرتبطة بالليل  4
والنهار استجابة لسؤال المعلم متى نذهب 

 إلي النوم ؟ أو متى نتناول اإلفطار ؟

جملة  كلمة جملة إيماءة كلمة كلمة
 فأكثر

بعض 
الحرو 
 ف

 جملة

يصف الطالب مظاهر الفصول االربعة  5
 استجابة لسؤال المعلم صف فصل الربيع؟ 

بعض  جملة كلمة
الحرو 
 ف

جملة  كلمة كلمة
 فأكثر

بعض 
الحرو 
 ف

 كلمة

يعبر الطالب عن وظيفة كل حاسة من  6
 الحواس الخمس عند سؤاله عنها .

جملة  جملة كلمة كلمة جملة كلمة
 فأكثر

 جملة كلمة

المجال 
 الرابع

جملة  كلمة جملة كلمة جملة كلمة يعبر الطالب عن األفعال في الصور . 1
 فأكثر

 جملة كلمة

يعبر الطالب عن أسماء تشير للمذكر  2
والمؤنث بعرض صور عليه تشير لمهن 

 مثل معلم ، معلمة .

 جملة كلمة جملة كلمة كلمة كلمة جملة كلمة

يعبر الطالب بكلمات تشير إلى حالتي  3
اإلفراد والجمع استجابة لسؤال المعلم كم 

 ولد أو بنت في الصورة ؟

 كلمة كلمة جملة كلمة كلمة كلمة جملة كلمة

يعبر الطالب بصيغة الماضي استجابة  4
 لسؤال المعلم ماذا أكلت البارحة؟

جملة  كلمة كلمة إيماءة جملة كلمة
 فأكثر

 جملة كلمة

يعبر الطالب بصيغة المضارل استجابة  5
 لسؤال المعلم ماذا ستأكل اليوم ؟

جملة  كلمة كلمة إيماءة جملة كلمة
 فأكثر

 كلمة كلمة

يعبر الطالب باستخدام الضمائر ) أنا ، لي  6
، ل  ( استجابة لسؤال المعلم لمن هذه 

 اللعبة ؟

جملة  كلمة كلمة إيماءة جملة كلمة
 فأكثر

بعض 
الحرو 
 ف

جملة 
 فأكثر
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( الذي ضم نتائج الطلبة عينة الدراسة القبلية والبعدية وجود تحسن في 2.4نالحظ من الجدول رقم)

مستويات االستجابة بعد تطبيق القصة، وكان التحسن واضحًا فقد انتقل مستوى االستجابة من 

مما يدل على فاعلية  فأكثرالنطق ببعض الحروف والكلمة إلى االستجابة بجملة وجملة اإليماءة و 

القصة مع الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية. مع بقاء بعض المهارات كما هي كما سيتم التوضيم الحقًا 

 من خالل التعليق على نتائج كل طالب في كل مجال من خالل الرسوم البيانية. 
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 اللغة التعبيرية ( لمهاراتم.م) نتائج الطالب 3.4

المهارات ) للمجال األول ( م.م) القبلي والبعدي للطالب االستجابةج مستوى نتائ 1.3.4

 على مقياس اللغة التعبيرية. ( ستقالليةاال

 
المهارات  ) للمجال األول ( م.م) القبلي والبعدي للطالب االستجابةمستوى  ( نتائج3.4) الشكل

 (االستقاللية

للمهارات  ( م.م) طالبلل البعدي االستجابةمستوى  فيوجود تحسن  ( 3.4) يتضم من الشكل

 ستجابة بجملة.ستجابة بكلمة إلى االاالستقاللية، وانتقال الطالب من مستوى اال

مهارة التعبير عن حاجته الستخدام أدوات الطعام باإلضافة وقد كان التحسن في هذا المجال في 

من مستوى االستجابة بكلمة إلى  إلى التعبير عن حاجته لغسل يديه، وتنظيف أسنانه، فقد انتقل

االستجابة بجملة. أما مهارة التعبير عن حاجته للذهاب الى الحمام، وحاجته لتناول الطعام، وشرب 

 الماء فقد بقيت مستوى االستجابة بجملة.
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ـــائج مســـتوى  2.3.4 ـــب االســـتجابةنت ـــدي للطال ـــي والبع ـــاني ( م.م) القبل ـــارات ) للمجـــال الث المه

 . مقياس اللغة التعبيريةعلى  ( جتماعيةاال

 

ل الثاني ) المهارات ( نتائج مستوى االستجابة القبلي والبعدي للطالب )م.م(  للمجا4.4الشكل )

 االجتماعية(

مهارات الفي  ( م.م) طالبلل مستوى االستجابة البعدي فيتحسن  ( وجود4.4) يتضم من الشكل

 ستجابة بجملة.بكلمة إلى االستجابة جتماعية، وانتقال الطالب من مستوى االاال

مهارة التعبير عند سؤاله عن حاله، ومكان سكنه، ومهنة ل في مستوى االستجابة وقد كان التحسن

والده فقد انتقل من االستجابة بكلمة إلى االستجابة بجملة. أما مهارة التعبير عند سؤاله عن اسمه، 

ة عند إلقاء التحية عليه فقد بقيت في وعمره فقد بقيت مستوى االستجابة بجملة. أما االستجاب

 مستوى الكلمة.
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علـى  ( المفـاهيم) للمجـال الثالـث ( م.م) القبلي والبعدي للطالـب االستجابةنتائج مستوى  3.3.4

 . مقياس اللغة التعبيرية

 (المفاهيم ) الثالث ( للمجالم.م) القبلي والبعدي للطالب االستجابةمستوى  ( نتائج5.4) الشكل 

ويشمل  ( للمفاهيمم.م) طالبلل في مستوى االستجابة البعديتحسن  ( وجود5.4) من الشكليتضم 

ستجابة بكلمة إلى التحسن في خمس مهارات من المجال حيث انتقل الطالب من مستوى اال

 ستجابة بجملة.اال

مستوى االستجابة عند التعبير عن األطوال واألحجام، والسرعة كما كان التحسن ملحوظًا في 

ستجابة مستوى اال من حيث انتقل والبطىء، مذاق األطعمة، الفصول االربعة، والحواس الخمس

  . التعبير عن مفاهيم مرتبطة بالليل والنهار فقد بقيت في مستوى الكلمةكلمة إلى جملة، أما ب
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اللغــة مهــارات ) للمجــال الرابــع ( م.م) القبلــي والبعــدي للطالــب االســتجابةنتــائج مســتوى  4.3.4

 . على مقياس اللغة التعبيرية( القواعد) العربية

 

مهارات اللغة ) الرابع ( للمجالم.م) القبلي والبعدي للطالب االستجابةمستوى  ( نتائج6.4) الشكل

 ( القواعد) ) العربية

مهارات في  ( م.م) في مستوى االستجابة البعدي للطالبتحسن  ( وجود6.4) يتضم من الشكل

المجال حيث انتقل الطالب من مستوى  في هذااللغة العربية ويشمل التحسن في جميع المهارات 

 ستجابة بجملة. ستجابة بكلمة إلى االاال
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 اللغة التعبيرية ( لمهاراتق.م) نتائج الطالب 4.4

 نتائج مستوى االستجابة القبلي والبعدي للطالب )ق.م( للمجال األول )المهارات 1.4.4

 لية( على مقياس اللغة التعبيريةاالستقال 

المهارات ) للمجال األول ( ق.م) القبلي والبعدي للطالب االستجابةنتائج مستوى  ( 7.4) الشكل

 (االستقاللية

مهارات الفي  ( ق.م) لطالبل ستجابة البعديفي مستوى االوجود تحسن  ( 7.4) يتضم من الشكل

وقد  ستجابة بجملة وجملة فأكثر.ستجابة بكلمة إلى االاالستقاللية، وانتقال الطالب من مستوى اال

مهارة التعبيرعن حاجته لتناول الطعام، وشرب الماء، وغسل يديه بالماء ملحوظًا في  نكان التحس

وأيضًا التحسن كان عند التعبير فقد انتقل مستوى االستجابة من كلمة إلى جملة فأكثر.  والصابون

حاجته للذهاب للحمام، واستخدام أدوات الطعام فقد انتقل من مستوى االستجابة بكلمة الى  عن

ه فقد بقيت في مستوى نمستوى االستجابة بجملة. أما مهارة التعبير عن حاجته لتنظيف اسنا

 الجملة.
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المهارات ) للمجال الثاني ( ق.م) القبلي والبعدي للطالب االستجابةنتائج مستوى  2.4.4

 على مقياس اللغة التعبيرية. ( جتماعيةاال

المهارات  ) للمجال الثاني ( ق.م) القبلي والبعدي للطالب االستجابةمستوى  ( نتائج8.4) الشكل

 (جتماعيةاال

 ( للمهاراتق.م) لطالبل مستوى االستجابة البعديفي تحسن  ( وجود8.4) يتضم من الشكل

خرى استجابة بجملة وفي مهارة ستجابة بكلمة إلى االجتماعية، وانتقال الطالب من مستوى االاال

 ستجابة بجملة.ستجابة بايماءة إلى االإنتقال الطالب من اال

يماءة إلى استجابة بالفقد إنتقل من مستوى ا التعبير عن مهنة والدهوقد كان التحسن ملحوظًا في 

وأيضًا التعبير عند سؤاله عن عمره فقد انتقل من مستوى االستجابة بكلمة الى  ستجابة بجملة.اال

بقيت مستوى  مهارات االستجابة عند إلقاء التحية، وعند سؤاله عن حاله ومكان سكنه فقدأما  جملة.

 االستجابة بكلمة.
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 المفاهيم( على) الثالث ( للمجالق.م) القبلي والبعدي للطالب االستجابةنتائج مستوى  3.4.4

 مقياس اللغة التعبيرية.

 ()المفاهيم الثالث ( للمجالق.م) القبلي والبعدي للطالباالستجابة مستوى  ( نتائج9.4) الشكل

 ( للمفاهيم،ق.م) طالبلل في مستوى االستجابة البعديتحسن  ( وجود9.4) يتضم من الشكل

ستجابة بجملة وفي مهارة أخرى إنتقال الطالب ستجابة بايماءة إلى االوانتقال الطالب من مستوى اال

ستجابة ستجابة بكلمة إلى االستجابة بكلمة، ومن االستجابة بنطقه لبعض الحروف إلى االمن اال

 (.13.4) بجملة وجملة فأكثر كما هو موضم بالشكل

االستجابة  مستوى تقل منن، حيث التعبير عن السرعة والبطىءمهارة اوقد كان التقدم ملحوظًا في 

انتقل  ومهارة التعبير عن مفاهيم مرتبطة بالليل والنهار فقدبكلمة الى االستجابة بجملة فأكثر 

التعبير عن األطوال  مهارةستجابة بايماءة الى االستجابة بجملة. أما الطالب من مستوى اال

 .بكلمة فقد بقيت في مستوى اإلستجابة سووظيفة الحواس الخم واألحجام،
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  مهارات اللغة العربية) الرابع ( للمجالق.م) نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب 4.4.4

 . على مقياس اللغة التعبيرية (القواعد)

مهارات ) للمجال الرابع ( ق.م) القبلي والبعدي للطالب االستجابةمستوى  ( نتائج10.4) الشكل

 ( القواعد)  اللغة العربية

اللغة  ( لمهاراتق.م) لطالبل في مستوى االستجابة البعديتحسن  ( وجود10.4) يتضم من الشكل

ستجابة بكلمة في ثالث ستجابة بايماءة إلى مستوى االالعربية، وانتقال الطالب من مستوى اال

 ستجابة بجملة. بكلمة إلى االستجابة مهارات من المجال وفي مهارة أخرى إنتقال الطالب من اال

التعبير بصيغة الماضي والمضارل واستخدام الضمائر، وفي التعبير عن وقد طرأ تحسن ملحوظ في 

أسماء تشير للمذكر  عن مهارة التعبير. أما األفعال فقد انتقل من مستوى االستجابة بكلمة إلى جملة

 بقيت في مستوى الكلمة.والمؤنث وحالتي اإلفراد والجمع 
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 لمهارات اللغة التعبيرية( آ.ر) ةنتائج الطالب 5.4

نتائج مستوى االستجابة القبلي والبعدي للطالبة )آ.ر(  للمجال األول )المهارات  1.5.4

 االستقاللية(  على مقياس اللغة التعبيرية.

 )المهارات األول ( للمجالآ.ر) القبلي والبعدي للطالبة االستجابةمستوى  ( نتائج11.4) الشكل

 (االستقاللية

( آ.ر) طالبةلل في مستوى االستجابة البعديتحسن ملحوظ  ( وجود11.4) يتضم من الشكل

ستجابة بجملة ستجابة بكلمة وجملة إلى االاالستقاللية، وانتقال الطالبة من مستوى اال للمهارات

 فأكثر في جميع المهارات في هذا المجال.

في جميع مهارات هذا المجال فقد انتقلت مستوى االستجابة  ملحوظاً ( آ.ر) وقد كان تحسن الطالبة

 من كلمة إلى جملة فأكثر. 
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المهارات ) للمجال الثاني ( آ.ر) القبلي والبعدي للطالبة االستجابةنتائج مستوى  2.5.4

 على مقياس اللغة التعبيرية. ( جتماعيةاال

 المهارات) الثاني ( للمجالآ.ر) القبلي والبعدي للطالبة االستجابةمستوى  ( نتائج12.4) الشكل

 (اإلجتماعية

 ( فيآ.ر) طالبةالبعدي لل في مستوى االستجابةتحسن ملحوظ  ( وجود12.4) يتضم من الشكل

األداء البعدي للمهارات اإلجتماعية، وانتقال الطالبة من مستوى اإلستجابة بكلمة إلى اإلستجابة 

 جميع المهارات في هذا المجال. بجملة وجملة فأكثر في

فقد كان التحسن من  جميع المهاراتومن الواضم تحسن مستوى االستجابة في هذا المجال في 

مهارة التعبير عند سؤاله عن حاله فقد انتقلت من مستوى االستجابة بكلمة كلمة إلى جملة فأكثر أما 

  الى جملة فقط وليست كباقي المهارات.
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على  ( المفاهيم) الثالث ( للمجالآ.ر) القبلي والبعدي للطالبة االستجابةنتائج مستوى  3.5.4

 مقياس اللغة التعبيرية.

 (المفاهيم ) الثالث ( للمجالآ.ر) القبلي والبعدي للطالبة االستجابةمستوى  ( نتائج13.4) الشكل

 ( آ.ر) لطالبةل البعديفي مستوى االستجابة وجود تحسن ملحوظ  ( 13.4) يتضم من الشكل

للمفاهيم ، وانتقال الطالبة من مستوى اإلستجابة بكلمة إلى اإلستجابة بجملة فأكثر في خمسة من 

 المهارات في هذا المجال.

 أما مهارة التعبير عن األحجام واألطوال فقد بقيت مستوى االستجابة بكلمة.
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مهارات اللغة ) للمجال الرابع ( آ.ر) لبةالقبلي والبعدي للطا االستجابةنتائج مستوى  4.5.4

 على مقياس اللغة التعبيرية.( القواعد)  العربية

مهارات اللغة ) الرابع ( للمجالآ.ر) القبلي والبعدي للطالبة االستجابةمستوى  ( نتائج14.4) الشكل

 (القواعد) العربية

( آ.ر) طالبةلل البعديفي مستوى االستجابة تحسن ملحوظ  ( وجود14.4) يتضم من الشكل

ستجابة بجملة وجملة ستجابة بكلمة إلى االوانتقال الطالبة من مستوى اال العربية،اللغة  لمهارات

 فأكثر. 

مهارات التعبير عن األفعال ضمن صور، والتعبير بصيغة الماضي وقد انتقلت الطالبة في 

 ناالستجابة بكلمة الى جملة فأكثر، أما المهارتي مستوى من والمضارل والتعبير باستخدام الضمائر

كان  والجمع فقدالتعبير بأسماء تشير للمذكر والمؤنث، والتعبير بكلمات تشير إلى حالتي اإلفراد 

 .فقط االنتقال من مستوى الكلمة الى الجملة
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 اللغة التعبيرية لمهارات( س.ر) ةنتائج الطالب 6.4

المهارات ) للمجال األول ( س.ر) القبلي والبعدي للطالبة االستجابةنتائج مستوى  1.6.4

 ريةعلى مقياس اللغة التعبي ( ستقالليةاال

 

 )المهارات األول ( للمجالس.ر) القبلي والبعدي للطالبة االستجابةمستوى  ( نتائج15.4) الشكل

 (االستقاللية

 ( س.ر) طالبةلل يفي مستوى االستجابة البعدتحسن ملحوظ  ( وجود15.4) يتضم من الشكل

ستجابة بجملة فأكثر في ستجابة بكلمة إلى االللمهارات االستقاللية، وانتقال الطالبة من مستوى اال

 جميع المهارات في هذا المجال.

 

 



78 
 

 

المهارات ) الثاني ( للمجالس.ر) القبلي والبعدي للطالبة االستجابةنتائج مستوى  2.6.4

 على مقياس اللغة التعبيرية. ( جتماعيةاال

 

المهارات  )  الثاني ( للمجالس.ر) القبلي والبعدي للطالبة االستجابةمستوى  ( نتائج16.4) الشكل

 (جتماعيةاال

( س.ر) طالبةلل في مستوى االستجابة البعديتحسن ملحوظ  ( وجود16.4) يتضم من الشكل 

ستجابة بجملة في جميع ستجابة بكلمة إلى االاالجتماعية، وانتقال الطالبة من مستوى اال للمهارات

 المهارات في هذا المجال.
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 المفاهيم( على) الثالث ( للمجالس.ر) نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة 3.6.4

 مقياس اللغة التعبيرية

 

 ()المفاهيم الثالث ( للمجالس.ر) القبلي والبعدي للطالبة االستجابةمستوى  ( نتائج17.4) الشكل

( س.ر) طالبةلل في مستوى االستجابة البعديتحسن ملحوظ  ( وجود17.4) يتضم من الشكل

ستجابة بجملة وجملة ستجابة بنطقها لبعض الحروف إلى االوانتقال الطالبة من مستوى اال للمفاهيم،

قد انتقلت مهارة التعبير عن السرعة والبطىء ففي  ( ملحوظاً س.ر) فقد كان تحسن الطالبة .فأكثر

أما مهارة التعبير عن األحجام  . من نطقها لبعض الحروف إلى مستوى االستجابة بجملة فأكثر

  واألطوال فقد بقيت في مستوى الكلمة.
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مهارات اللغة ) للمجال الرابع ( س.ر) القبلي والبعدي للطالبة االستجابةنتائج مستوى  4.6.4

 التعبيرية.على مقياس اللغة ( (القواعد) العربية

مهارات ) للمجال الرابع( س.ر) القبلي والبعدي للطالبة االستجابةنتائج مستوى  (18.4) الشكل

 (القواعد) اللغة العربية

اء البعدي في األد( س.ر) وجود تحسن ملحوظ على أداء الطالبة( 18.4) يتضم من الشكل

بنطقها لبعض الحروف ومستوى  ستجابة، وانتقال الطالبة من مستوى االلمهارات اللغة العربية

 ستجابة بجملة وجملة فأكثر. الكلمة إلى اال

مهارة التعبير باستخدام الضمائر. أما مهارة التعبير عن حالتي وقد كانت أعلى مستوى إستجابة في 

  اإلفراد والجمع، والتعبير بصيغة المضارل فقد بقيت مستوى االستجابة بكلمة.
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فاعليــة القصــة فـــي تحســين اللغــة التعبيريــة لــدى الطلبـــة ذوي هــدفت الدارســة إلــى الكشــف عــن 

، ولتحقيق هذا الهدف من الدارسة تم تطبيق أدوات الدارسة علـى مجموعـة الدارسـة اإلعاقة السمعية

 التجريبية، وفيما يلي مناقشة النتائج المتعلقة بالدراسة.

 

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول :مناقشة  1.5

 ؟الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية ما فاعلية القصة في تحسين اللغة التعبيرية لدى

ستجابة لمهارات اللغة التعبيرية لدى الطلبة نالحظ من النتائج التي ظهرت تحسن في مستوى اال 

رت النتائج اختالف بين مستوى وقد أظه(، 1.4) رقم ولذوي اإلعاقة السمعية كما في الجد

االستجابة القبلي والبعدي لصالم البعدي لمهارات اللغة التعبيرية، مما يدل على األثر اإليجابي 

 القصة في تحسين مهارات اللغة التعبيرية لدى الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية. لتطبيق

سين وتنمية اللغة التعبيرية للطلبة ببرامج لتحوتتفق النتيجة مع العديد من الدارسات التي اهتمت     

؛ 2015؛ يوسف، 2016؛ صالم، 2016الحضري، ) ذوي اإلعاقة السمعية، ومنها دراسة كل من

؛ 2012؛ عبد الحميد وبشتاوة، 2012؛  شرادقة والزريقات، 2013؛ القضاة، 2015حسين، 

وآخرون،  جاردين؛ ديس2009سون، تن؛ مور 2010؛ كانون، 2011؛  ملكاوي، 2011منزين، 

 ولم تختلف مع أي دراسة حسب علم الباحثة.(، 2009

 

 خامسالفصل ال

 تائج والتوصياتمناقشة الن
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وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى التحسن الواضم في خصائ  المتعلمين كما أظهرت النتائج بعد 

 وآخرون القصة أهمها: تحسين التواصل اللفظي وتتفق هذه الدراسة مع دراسة دسجاردين تطبيق

القدرة على اإلنتباه  ، (2016الحضري ) وتتفق مع دراسةوتحسين النظرة نحو الذات (، 2009)

اإلعتماد على النفس وتتفق هذه الدراسة مع ، (2014السيد ) وخفض النشاط الزائد وتتفق مع دراسة

 ولم تختلف مع دراسات سابقة. (، 2014) دراسة المهيري وآخرون

في تحسين مستوى االستجابة لمهارات  أثرًا ايجابيًا بارزاً  اكان له تطبيق القصةكما يمكن القول بأن 

 تطبيقاللغة التعبيرية لدى الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية، وترى الباحثة أن هذه النتيجة تعود الى 

 مجموعة القص  المناسبة والمالئمة للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية.

 ( 2017) لشبالويكما تتفق مع العديد من الدراسات التي أوضحت أثر استخدام القصة مثل دراسة ا

التي وضحت واقع استخدام معلمي اللغة العربية للقصة وأثرها على الطالقة اللغوية، ودراسة 

التي بينت فاعلية القصة اإللكترونية في تنمية مهارة االستمال والتحدث،  ( 2015) العرينان

في تنمية  والتي بينت فاعلية برنامج باستخدام القص  االجتماعية ( 2014) ودراسة السيد

والتي هدفت إلى  ( 2014) السلوكيات واالتجاهات وخفض النشاط الزائد، ودراسة المهيري وآخرون

الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي قائم على القص  االجتماعية في تنمية مهارات السلو  

 التكيفي. ولم تختلف هذه النتائج مع الدراسة الحالية.

 

 

 



83 
 

 

 ة باإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة:مناقشة النتائج المتعلق  2.5

البعدي بعد تطبيق  -استجابة الطلبة لمهارات اللغة التعبيرية في اإلختبار القبليهل يختلف مستوى 

 القصة؟

القبلي والبعدي لمهارات اللغة  مستوى االستجابةأظهرت النتائج أن مستوى االستجابة اختلفت بين 

القصة، لصالم األداء البعدي، مما  طبقت عليهمالتعبيرية لدى الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية الذين 

لقصة دور للقصة مع الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية، األمر الذي يؤكد أن ليدل على األثر االيجابي 

 بناء في تحسين مهارات اللغة التعبيرية.

ما تقدم ترى الباحثة بأن النشاط القصصي له المقام األول في اهتمامات األطفال، فهو  وبناء على

من أحب النشاطات إليهم إذ يمنحهم الشعور بالمتعة والبهجة، لهذا جاءت النتائج مناسبة لألثر 

 الذي أحدثته القصة.

 عبر حواسه الخمس يعتمد إدرا  اإلنسان للعالم الخارجي على المعلومات التي يستقبلهاحيث     

لقصة دورًا بارزًا في التأثير الذي أحدثته مع ل، وكان  ( الشم، التذوق، اللمس السمع، البصر،)

 ودراسة دسجاردين وآخرون(، 2007) الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية، كما في دراسة صبري والسيد

(2009.) 

دور فاعل في تكوين شخصية وقد أشارت األدبيات التربوية إلى أهمية القصة وما لها من    

المتعلم وفي تعليمه، فالقصة من أقوى العوامل التي تجذب المتعلم، وأبلغها شدًا النتباهه، وأكثرها 

جذبا نحو معانيها وحوادثها، وهي تمتاز باستثارة القارئ وتحفيز المشاعر، وال ش  أن هذا يتضم 



84 
 

 

بط المتعلم بعادات وتقاليد مجتمعة، بشكل أكبر من األطفال، كما تعد القصة عامال مهما في ر 

 (.329،  2005البجة، ) وتيسر فهم كثير من الحقائق العملية والمعارف والمعلومات

 ( م.م) مناقشة نتائج الطالب 1.2.5

في المجاالت االربع لمهارات اللغة التعبيرية أنه  ( م.م) الحظنا من خالل الرسوم البيانية للطالب

المهارات ) على مقياس اللغة التعبيرية، حيث أنه في المجال األول أحرز تقدمًا في كل مجال

انتقل من مستوى االستجابة بكلمة إلى مستوى االستجابة بجملة لمهارات المجال  ( االستقاللية

 األول. 

 أما المجال الثاني وهو المهارات االجتماعية فانتقل من التعبير بمجرد كلمة إلى االستجابة بجملة.

المجال الثالث وهو المفاهيم فقد انتقل الطالب من مستوى االستجابة بكلمة الى مستوى أما 

 االستجابة بجملة أيضًا.

ستجابة لديه من كلمة إلى جملة كأن أما المجال الرابع وهو مهارات اللغة العربية انتقل مستوى اال

 . لمؤنثيعبر بصيغة الماضي أو المضارل أو يستخدم المفرد والجمع والمذكر وا

 ( م.م) وقد لوحظ تحسن كبير في خصائ  الطالب من خالل استخدام القصة فقد كان الطالب

يحتاج الى وقت أطول ليتعلم فهو يتشتت بسرعة ويفقد تركيزه لمواصلة التعلم ، و يعجز عن 

التواصل اللفظي في كثير من األحيان  مما يجعل نظرته سلبيه نحو ذاته ويميل إلى كبت مشاعره 

انفعاالته، لكن مع استخدام القصة أصبم يركز أكثر ومتشوق لمواصلة التعلم وسمال القصة و 

وأصبم يحاول التعبير عن احتياجاته بالتواصل اللفظي، وهذا ما أدى إلى انتقال الطالب من مرحلة 

االستجابة بكلمة الى مستوى االستجابة بجملة، مما للقصة من أثر ايجابي على الطلبة بسبب 
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صر التشويق واألدوات التي استخدمت مع القصة وطريقة سرد القصة بحيث تجذب الطالب عنا

 . وتزيد من مفرداتهم اللغوية

 ودراسة الشبالوي(، 2014) ودراسة المهيري وآخرون(، 2014) وتتفق هذه النتيجة مع دراسة السيد

 وال تختلف مع دراسات أخرى.(، 2017)

قة إلى الدور الهام الذي يلعبه األسلوب القصصي، حيث يعمل على وتعزو الباحثة النتيجة الساب    

جذب انتباه الطالب للقصة وألحداث القصة، وتعمل الباحثة خالل ذل  على تنمية مهارات اللغة 

التعبيرية لدى عينة الدراسة، ومن خالل ذل  تم تحسين اللغة التعبيرية لدى األطفال المعاقين 

 سمعيًا.

 

  (ق.م) ئج الطالبمناقشة نتا 2.2.5
 

في المجاالت االربع لمهارات اللغة التعبيرية أنه  ( ق.م) الحظنا من خالل الرسوم البيانية للطالب

المهارات ) أحرز تقدمًا في كل مجال على مقياس اللغة التعبيرية، حيث أنه في المجال األول

لة وأيضًا جملة فأكثر من خالل جابة بكلمة إلى االستجابة بجمستانتقل من مستوى اإل ( االستقاللية

تعبيره عن حاجته لتناول الطعام وشرب الماء وغسل يديه بالماء والصابون عندما تتسخ يداه ، فقد 

 . كان سابقًا يكتفي بكلمة

أما المجال الثاني فقد انتقل من التعبير بكلمة في مهارتين إلى التعبير بجملة، وعندما كان يسأل 

عن مهنة والده كان يستجيب بايماءة ألنه لم يكن يعرف مهنة والده لكن عن طريق القصة أصبم 

 يعبر عن مهنه والده. 
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من كلمة إلى جملة فأكثر من أما في المجال الثالث فقد أصبم يعبر عن مفاهيم كالسرعة والبطء 

خالل التعبير عن المفهوم بقصة األرنب والسلحفاة، وأيضًا انتقل من التعبير عن مذاق األطعمة 

بكلمة إلى جملة، ومفهوم الليل والنهار من إيماءة إلى جملة، ومظاهر الفصول األربعة من نطقه 

 . لبعض الحروف إلى كلمة بمعرفته ألسماء الفصول

الرابع وهو مهارات اللغة العربية فقد انتقل من التعبير بكلمة إلى جملة ومن إيماءة إلى أما المجال 

 . كلمة في ثالث مهارات

وقد لوحظ تحسن كبير في خصائ  الطالب فهو نادرًا ما يحتفظ بالمعلومات والتوجيهات ودائمًا 

ل اللفظي ، مما يجعل بحاجة إلى وقت أطول ليتعلم بسبب تشتته، فهو غالبًا ما يعجز عن التواص

نظرته سلبيه نحو ذاته ويميل إلى كبت مشاعره وانفعاالته، لكن مع استخدام القصة أصبم تركيزه 

أكبر ومتشوق لمواصلة التعلم وسمال القصة وأصبم يحاول التعبير عن احتياجاته باستخدام جمل 

وال تختلف مع دراسات ، (2015) والعرينان(، 2016) مفيدة، وتتفق هذه الدراسة مع دراسة الشطي

 . أخرى حسب علم الباحثة

     

 ( آ.ر) مناقشة نتائج الطالبة 3.2.5

فقد تقدمت تقدمًا ملحوظًا في مستويات االستجابة لديها على مقياس  ( آ.ر) أما بالنسبة للطالبة

اللغة التعبيرية في كافة المجاالت فقد انتقلت من التعبير بكلمة إلى التعبير بجملة فأكثر بطالقة 

ووضوح، وتعزو الباحثة هذا التقدم في مستويات االستجابة للطالبة إلى خصائصها التعليمية مما 

مامًا وتركيزًا أثناء سماعها للقصة ، فهي دائمًا تحتفظ بالمعلومات والتوجيهات ولديها جعلها أكثر اهت

القدرة على االنتباه دائمًا ولديها دافعية لمواصلة التعلم والقصة ساعدتها كثيرًا في تحسين مستويات 

 . االستجابة لمهارات اللغة التعبيرية
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ناء برامج تدريبية لتحسين التواصل اللفظي بشقيها وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات التي تناولت ب

االستقبالية والتعبيرية وفاعلية هذه البرامج في تحسين اللغة التعبيرية بسبب تنول طرق التدريب التي 

(، 2010) استخدمت في تحسين اللغة عند الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية ومنها دراسة عوض

لتحسين اللغة التعبيرية واختلفت هذه الدراسات  ( 2013) ودراسة القضاة(، 2016) ودراسة صالم

عن دراسة الباحثة في استخدام القصة في تحسين اللغة التعبيرية بداًل من استخدام البرامج التربوية 

 األخرى.

 

 ( س.ر) مناقشة نتائج الطالبة 4.2.5

قياس اللغة التعبيرية أيضًا كان تقدمها ملحوظًا في مستويات االستجابة على م ( س.ر) أما الطالبة

بعة، فقد انتقلت من التعبير بكلمة إلى التعبير بجملة وجملة فأكثر، وكان التقدم ر للمجاالت األ

نتقلت من التعبير بكلمة إلى التعبير بجملة استقاللية فقد واضحُا في المجال األول من المهارات اال

 فأكثر.

التعبير بكلمة إلى التعبير بجملة، وأيضًا بدى تقدمها أما بالنسبة للمجال الثاني فقد انتقلت من 

فانتقلت من االستجابة للمهارات بنطقها  ( المفاهيم) ملحوظًا في مستوى االستجابة للمجال الثالث

لبعض الحروف إلى جملة فأكثر كمفاهيم السرعة والبطء، ومذاق األطعمة، والليل والنهار ومظاهر 

 الفصول األربعة.

لرابع فقد انتقلت من التعبير بكلمة إلى التعبير بجملة وأيضًا كان هنا  تحسنًا ملحوظًا أما المجال ا

 في آخر مهارة من المجال الرابع من مستوى االستجابة ببعض الحروف إلى التعبير بجملة فأكثر.

ة وقد كان للطالبة تحسنًا في الخصائ  التعليمية فقد كانت سريعة الغضب وكثيرة اإلحباط ومتمركز 

حول ذاتها بسبب عدم قدرتها على التواصل اللفظي بالشكل المطلوب لكنها أصبحت أهدأ وواثقة 
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من نفسها أكثر بسبب التحسن في اللغة التعبيرية وقدرتها على التعبير عن مشاعرها ومتطلباتها 

في تحقيق التوافق  ( 2015) ودراسة يوسف(، 2016) وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الحضري

 . سي للطلبة ذوي اإلعاقة السمعيةالنف

وتعزو الباحثة هذا التحسن إلى استخدام القصة في تحسين اللغة التعبيرية عند الطلبة ذوي اإلعاقة 

 . السمعية

 

 التوصيات التي يمكن إجمالها باآلتي:

 البسيطة.تبني المسؤولين التربويين القصة لتنمية اللغة التعبيرية لدى الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية • 

عقد دورات تدريبية للمعلمين للتدرب على القصة للتدريب النطقي في تنمية اللغة التعبيرية • 

 تستهدف األطفال المعاقين إعاقة سمعية بسيطة.

ضرورة إعداد برامج قصصية أخرى تستهدف جميع أنوال اضطرابات اللغة، وذل  لما أثبتته نتائج • 

 الدراسات من فعالية هذه البرامج.

إجراء دراسات تتناول برامج قص  تعليمية لتنمية اللغة التعبيرية، بحيث تلقي الضوء على فئات • 

 عمرية أخرى من الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية البسيطة.

إجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة عن طريق استخدام أدوات أخرى كالمالحظة، والمقابلة، • 

 رى.واختيار حجم عينة أكبر، ومنطقة أخ
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 جامعة دمشق.

 جامعة القاهرة: كلية رياض األطفال. .فن رواية القصة (.2003) حسين، كمال الدين

، 2ط ،التطبيـــــــــق -االشـــــــــكال -المفـــــــــاهيم -أدب االطفــــــــال (.2010) حســــــــين، كمــــــــال الـــــــــدين

 .ر: دار العالم العربيالقاهرة، مص

 فاعليــــــــــة برنــــــــــامج تــــــــــدريبي لتنميــــــــــة مهــــــــــارات اللغــــــــــة االســــــــــتقبالية (.2016) الحضــــــــــري، ســــــــــومة

ــــة اإلرشــــاد والتعبيريــــة وتحســــين فاعليــــة الــــذات لــــدى عينــــة األطفــــال ضــــعاف الســــمع،  مجل

 (.300-255    ) مصر،(، 45) ل النفسي،

 عمان : دار المسيرة. .منهج األنشطة في رياض األطفال (.2009) حطيبة ، ناهد

 ةفاعليـــة برنـــامج قـــائم علـــى القصـــة فـــي تنميـــة بعـــض مهـــارات القـــراء (.2010) الحميـــد، حســـن

ـــــدى تالميـــــذ الصـــــف الثالـــــث المتوســـــط ـــــة ل ـــــر منشـــــورة .اإلبداعي  ،رســـــالة ماجســـــتير غي

 جامعة أم القرى، السعودية.
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ــــــي ــــــي، عل ــــــة الســــــمعية (.2003) حنف ــــــى اإلعاق ــــــدخل إل ــــــاض: سلســــــلة إصــــــدارات 1ط ،م ، الري

 اكاديمية التربية.

ـــــال، محمـــــود ـــــي تنميـــــة اللغـــــة  (.2008) خي ـــــامج للتـــــدخل المبكـــــر ف ـــــة بررن االســـــتقبالية مـــــدى فاعلي

،  78ل 19، جامعــــــة بنهــــــا، ممجلــــــة كليــــــة التربيــــــةوالتعبيريـــــة الطفــــــال متالازمـــــة داون. 

 202- 238. 

 فاعليــــة برنــــامج قــــائم علــــى الحكايــــات الشــــعبية فــــي تنميــــة مهــــارات (.2014) دحــــالن، بيــــان 

 رســـــالة ماجســـــتير غيـــــر .التعبيـــــر الشـــــفوي لـــــدى تلميـــــذات الصـــــف الرابـــــع األساســـــي

 اإلسالمية، غزة، فلسطين. الجامعة  ،منشورة

ـــــــل اهلل ـــــــدهماني، دخي ـــــــال بمكـــــــة  (.2001) ال ـــــــاض األطف ـــــــي ري ـــــــة القصـــــــة ف ـــــــع إجـــــــراءات حكاي واق

جامعــــــة عــــــين (، 72) ، لمجلــــــة دراســــــات فــــــي المنــــــاهج وطــــــرق التــــــدريسالمكرمـــــة، 

 (.108-62    ) شمس،

 .األردن: دار وائل، 1ط اإلعاقة السمعية، (.2003) يقات، إبراهيمالزر 

 ، الرياض:دار الزهراء.مقدمة في اإلضطرابات اللغوية (.2000) فاروقالروسان، 

 ل مجلـــــة خطـــــوة،االســــتمال والتحـــــدث فــــي ســـــنوات العمــــر المبكـــــرة،  (.2003) الســــباعي، طـــــاهرة

 المجلس العربي للطفولة والتنمية.(، 20)

 أثــــر اســــتراتيجية ســــرد القصــــة فــــي تنميــــة مهــــارات التحــــدث وكتابــــة (.2009) فــــلالســــعدي، 

ـــــة المرحلـــــة األساســـــية فـــــي األردن ـــــر منشـــــورة .القصـــــة لـــــدى طلب ـــــوراه غي ، رســـــالة دكت

 جامعة اليرمو ، األردن.
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ــــــم  (.2001) والحمــــــوز، محمــــــد والشــــــناوي، محمــــــد والبكــــــري، أمــــــلســــــليمان، نــــــايف  أســــــاليب تعل

 عمان: دار الصفاء. .األطفال القراءة والكتابة

باســـتخدام القصــــص االجتماعيـــة فــــي  فاعليــــة برنـــامج (.2014) ســـعيد مصـــيلحي الســـيد، هـــاني

ــــدى األطفــــال المعــــوقين  ــــد ل تنميــــة بعــــض الســــلوكيات المرنوبــــة وخفــــض النشــــاط الزائ

 .مصر -. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس، القاهرةاً عقلي

واقـــــع اســـــتعمال معلمـــــي اللغـــــة العربيـــــة للقصـــــة علـــــى التـــــدريس وأثـــــره  (.2017) الشـــــبالوي، ســـــعد

غويـــــــة عنــــــــد تالميـــــــذ الصــــــــف األول االبتـــــــدائي فــــــــي محافظـــــــة كــــــــربالء علـــــــى الطالقــــــــة الل

 جامعة بابل.  مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية،المقدسة، 

القــــاهرة: مكتبــــة األنجلــــو  .التربيــــة الخاصــــة وبرامجهــــا العالجيــــة (.2011) الشــــريف، عبــــد الفتــــاح

 المصرية.

فاعليــــــة برنــــــامج تعليمــــــي محوســــــب لتنميــــــة اللغــــــة  (.2012) شــــــرادقة، مــــــاهر والزريقــــــات، إبــــــراهيم

ــــة ذوي اإلعاقــــة الســــمعية البســــيطة، ــــة مــــن الطلب ــــدى عين ــــة ل (، 39) ، مــــجدراســــات التعبيري

 (.540-523    ) األردن،(، 2) ل

ـــامج مقتـــرح قـــائم علـــى أدب األطفـــال فـــي تنميـــة مهـــارات (.2016) الشـــنطي، دعـــاء  فاعليـــة برن

 رســــالة ماجســــتير غيــــر .ذ الصــــف الثالــــث األساســــي بغــــزةالتعبيــــر الشــــفوي لــــدى تالميــــ

 جامعة األزهر، غزة. ،منشورة

اإلمــــــارات العربيـــــــة المتحـــــــدة: دار  .أدب األطفــــــال وبنـــــــاء الشخصـــــــية (.1996) الشــــــيخ، محمـــــــد

 القلم.
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ـــــي تنميـــــة المهـــــارات الســـــمعية لتحســـــين اللغـــــة  (.2016) صـــــالم، وحيـــــد فعاليـــــة برنـــــامج تـــــدريبي ف

(، 16) ، لمجلــــــــة التربيــــــــة الخاصــــــــةوالتعبيريــــــــة لــــــــدى زارعــــــــي القوقعــــــــة،  االســــــــتقبالية

 (.306-254    ) مصر،

القصـــــــ  الكاريكاتوريـــــــة وأثرهـــــــا فـــــــي تعـــــــديل أنمـــــــاط  (.2007) صـــــــبري، مـــــــاهر والســـــــيد، منـــــــى

ــــــال المعــــــاقين ســــــمعيا،  ــــــه لــــــدى األطف ــــــوعي ب ــــــر الصــــــحي وتنميــــــة ال سلســــــلة الســــــلو  غي

 .، مصر (4) ل(، 1) مج، دراسات عربية في التربية وعلم النفس

أثــــر اســــتخدام القصــــة واألنشــــطة العلميــــة فــــي التحصــــيل العلمــــي  (.2016) صــــالح، شــــيماء

 .واالتجاهــــات لــــدى طالبــــات الصــــف الخــــامس األساســــي فــــي مــــدارس محافظــــة جنــــين

 جامعة النجاح، فلسطين.، رسالة ماجستير غير منشورة

ـــات وتجـــارب (.2000) طعيمـــة، رشـــدي ومنـــال، الســـيد ـــيم العـــام نظري ـــة فـــي التعل ـــدريس العربي  .ت

 القاهرة: دار الفكر العربي.

ـــــــداطو  ـــــــق (.2010) لبـــــــة، هـــــــادي والصـــــــرايرة، باســـــــم و الســـــــمالية، نســـــــرين، والصـــــــرايرة، خال  طرائ

 .األردن: دار المسيرة. التدريس

فاعليــــــة برنــــــامج تــــــدريبي لتنميــــــة مهــــــارات اللغــــــة  (.2012) وبشــــــاتوة، محمــــــد عبــــــد الحميــــــد، ســــــعيد

االســـــــتقبالية والتعبيريـــــــة لـــــــدى األطفـــــــال ضـــــــعاف الســـــــمع مـــــــن مســـــــتخدمي جهـــــــاز زراعـــــــة 

دراســــات عربيــــة فـــــي التربيــــة وعلـــــم القوقعــــة الســــمعية اإللكترونيــــة بالمرحلــــة االبتدائيـــــة، 

 (.26) ل(، 2) مج النفس،
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ــــه ــــي، نهل ــــد النب ــــامج قــــائم علــــ ( 2015) عب ى القصــــص المصــــورة لتنميــــة الــــوعي فاعليــــة برن

ــــي ــــة البيئ ــــة الفكري ــــدارس التربي ــــا بم ــــأخرين عقلي ــــال المت ــــر .لألطف  رســــالة ماجســــتير غي

 جامعة عين شمس.، منشورة

ـــــدريس ذوي الحاجـــــات الخاصـــــة (.2001) عبيـــــد، ماجـــــدة ـــــاهج وأســـــاليب ت عمـــــان : دار  .من

 صفاء للنشر.

ـــان، هـــديل اإللكترونيـــة فـــي تنميـــة بعـــض المهـــارات فاعليـــة اســـتخدام القصـــة   (.2015) العرين

 ،القـــــــرى رســــــالة ماجســــــتير غيــــــر منشــــــورة، جامعــــــة أم .اللغويــــــة لــــــدى طفــــــل الروضــــــة

 المملكة العربية السعودية.

ـــــال ذوي الحاجـــــات الخاصـــــة (.2002) العـــــزة، ســـــعيد ـــــة الخاصـــــة لالطف ـــــى التربي ـــــدخل ال  -الم

ــــدريس -التشــــخيص -المفهــــوم دوليــــة للنشــــر ودار الــــدار العلميــــة ال عمــــان: .اســــاليب الت

 الثقافة للنشر والتوزيع. 

 فاعليـــة النشــــاط القصصـــي فـــي تنميــــة مفهـــوم النظافـــة الشخصــــية (.2006) علـــم الـــدين، نـــورا

 جامعة طنطا، مصر. ،رسالة ماجستير غير منشورة .عند أطفال ما قبل المدرسة

أثـــــر اســـــتخدام القصـــــ  االجتماعيـــــة فـــــي تـــــدريس مـــــادة علـــــم االجتمـــــال  ( 2008) علـــــي، ابـــــراهيم

ــــــة الثانويــــــة.  ــــــدى طــــــالب المرحل ــــــة ل ــــــيم االجتماعي ــــــة بعــــــض الق ــــــى تنمي ــــــيعل  دراســــــات ف

 ، كلية التربية، جامعة عين شمس.المناهج وطرق التدريس

 عمان : دار وائل للنشر. .طرق التدريس (.2010) عمر، إيمان
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 نــــامج فــــي التــــدخل المبكــــر لتحســــين المهــــارات اللغويــــة لــــدىبنــــاء بر  (.2013) عــــوض، ســــعيد

جامعــــة عمــــان  ،رســــالة دكتــــوراة غيــــر منشــــورة .األطفــــال فاقــــدي الســــمع وقيــــاس فاعليتــــه

 العربية، األردن.

 فاعليـــة برنـــامج قـــائم علـــى القصـــة فـــي تنميـــة مهـــارات التحـــدث لـــدى (.2014) الفهيـــد، عبـــد اهلل

ــــدائي ــــذ الصــــف الســــادس االبت ــــر منشــــورةرســــالة  .تالمي جامعــــة أم القــــرى،  ،ماجســــتير غي

 السعودية.

ــــــربيتهم، (.2001) القريطــــــي، عبــــــد المطلــــــب ، 3ط ســــــيكولوجية ذوي االحتياجــــــات الخاصــــــة وت

 القاهرة: دار الفكر العربي.

ـــــيمهم (.2014) القريطـــــى، أمـــــين ـــــة الســـــمعية تعـــــريفهم وخصائصـــــهم وتعل ، 1ط ،ذوو اإلعاق

 . القاهرة : عالم الكتب

فاعليـــــة برنـــــامج حاســـــوبي تعليمـــــي لتنميـــــة اللغـــــة التعبيريـــــة لـــــدى عينـــــة  (.2013) القضـــــاة، ضـــــرار

ـــــة الســـــمعية البســـــيطة فـــــي األردن،  ـــــة ذوي اإلعاق ـــــي مـــــن الطلب ـــــي ف ـــــة البحـــــث العلم مجل

   (.467-439    ) مصر،(، 3) ج(، 14) ، لالتربية

 األطفـــــــال ذوي اإلحتياجـــــــات ســـــــيكولوجية (.2007) القمـــــــش، مصـــــــطفى والمعايطـــــــة، خليـــــــل

 عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع. ." في التربية الخاصة الخاصة" مقدمة

  القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية. . الطفل وأدب األطفال (.1994) قناوي، هدى

ـــد طفـــل مـــا قبـــل المدرســـة نموهـــا الســـليم وتنميتهـــا، (.2004) كـــرم الـــدين، ليلـــى  ،1ط اللغـــة عن

 القاهرة: دار الفكر العربي.
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أساســـــيات التربيـــــة  (.2011) وائـــــل والعلـــــي، وائـــــل والقبـــــالي، يحيـــــى والعايـــــد، يوســـــف

 الرياض : دار المسيرة. .الخاصة

ـــــــاني، أحمـــــــد والقرشـــــــي، ـــــــر اللق ـــــــاء والتنفيـــــــذ، (.1999) أمي  طمنـــــــاهج الصـــــــم."التخطيط والب

 . ،القاهرة: عالم الكتب1

 القاهرة: دار الفكر العربي. .تدريس فنون اللغة العربية (.2006) مذكور، علي

ـــــــدريبي لتحســـــــين نطـــــــق بعـــــــض األصـــــــوات  (.2011) ملكـــــــاوي، محمـــــــود زايـــــــد ـــــــة برنـــــــامج ت فاعلي
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 (.12) ل(، 27) مجمجلة جامعة دمشق، 

 .عمان: الدار العلمية. أساليب البحث العلمي (.2002) المغربي، كامل
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ــــدى أطفــــال التوحــــد،  ــــة القصــــ  االجتماعيــــة فــــي تنميــــة مهــــارات الســــلو  التكيفــــي ل المجل

 جامعة اإلمارات العربية المتحدة.(، 36) لالدولية لألبحاث التربوية، 
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 المالحق

 ( 1) ملحق رقم

 قبل التحكيمللغة التعبيرية للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية امقياس 

 
 الدكتور................................................................المحترمحضرة 

 تقوم الباحثة باعداد مقياس للغة التعبيرية للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية كأدوات دراسة 
 لرسالة الماجستير بعنوان:

 فاعلية القصة في تحسين اللغة التعبيرية لدى الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية.
بداء آرائكم وملحوظاتكم   حوله،لذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم فقرات االختبار وا 

 حيث:في ضوء خبرتكم وذل  من 
 لقياسه.قياس فقرات االختبار لما أعدت 
  االختبار.مدى وضوح فقرات 
  االختبار.سالمة صياغة فقرات 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 

 تغريد حناالباحثة: 
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 مقياس اللغة التعبيرية للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية قبل التحكيم

 الصياغة اللغوية         مدى قياس المهارة    المهارة رقم المهارة المجال
غير  مناسبة

 مناسبة
غير  مناسبة 

 مناسبة
التعديل 
 المقترح

المجال األول المهارات 
 . االجتماعية

      يعبر الطالب عند إلقاء التحية عليه  1
      يعبر الطالب عند سؤاله ما اسم  ؟ 2
      يعبرا لطالب عن مشاعره عند سؤاله كيف حال  ؟ 3
      يعبر الطالب عند سؤاله كم عمر  ؟ 4
      يعبر الطالب عند سؤاله أين تسكن ؟ 5
      يسكن فيه.يعبر الطالب عند سؤاله عن البيت الذي  6

سمي أفراد ) يعبر الطالب عند سؤاله عن أسرته  7
 .  ( أسرت ؟

     

      . يعبر الطالب عند سؤاله عن رحلة قام بها مع أسرته 8
 المجال الثاني :

 المهارات االستقاللية       
 ( العناية بالذات  )

      . يعبر الطالب عند حاجته للذهاب إلى الحمام 1
       . يعبر الطالب عند حاجته لغسل يديه عندما تتسخ  2
       . يعبر الطالب عند سؤاله ما خطوات االستحمام ؟ 3
      . يعبر الطالب عند حاجته لتناول الطعام 4
      . يعبر الطالب عند حاجته الستخدام أدوات الطعام 5
حامض ،  ) يعبر الطالب عند سؤاله عن مذاق الطعام 6

 ( حلو، مر ، مالم 
     

يعبر الطالب عند سؤاله ما االدوات التي تستخدم في  7
 تنظيف األسنان ؟

     

      يعبر الطالب عند سؤاله ما طريقة إعداد السلطة ؟ 8
المجال الثالث : مهارات 

  ( مفاهيم  ) أكاديمية   
كبير ،  ) يعبر الطالب عند سؤاله عن االحجام   1

 ( صغير 
     

سريع ، ) يعبر الطالب عند سؤاله عن مفهوم السرعة 2
 (.بطي 

     

خفيف ،  ) يعبر الطالب عند سؤاله عن  األوزان 3
 (.ثقيل

     

يمين ،  ) يعبر الطالب عند سؤاله عن االتجاهات 4
 ( شمال 

     

      يعبر الطالب عند سؤاله عن مظاهر الفصول األربعة  5
      . يعبر الطالب عند سؤاله عن األلوان 6
ليل ، نهار ،  ) يعبر الطالب عند سؤاله عن الوقت     7

  (.اليوم ، أمس ، غداً 
     

فوق ، تحت  ) يعبر الطالب عند سؤاله عن المكان    8
 ( ، أمام ، خلف 

     

المجال الرابع : المهارات 
 . االقتصادية

      يعبر الطالب بالقاء التحية على صاحب الدكان  1
       . يعبر الطالب عند سؤاله أن يعد حتى عشرين 2



102 
 

 

 

شيكل ،  ) يعبر الطالب عند سؤاله عن النقود المعدنية 3
 (. شيكل  10شيكل ،  5شيكل ،  2

     

      يعبر الطالب عند سؤاله لماذا نذهب الى الدكان ؟ 4
الطالب عند سؤاله ما الحاجات التي نستطيع يعبر  5

 شرائها من الدكان ؟
     

يعبر الطالب عند سؤاله أين نذهب عندما نريد شراء  6
 الخضار ؟

     

يعبر الطالب عند سؤاله عن االداة التي يستخدمها  7
 البائع في معرفة وزن الخضار ؟ 

     

      . الدكان للشراءيعبر الطالب عن زيارة قام بها الى  8
المجال الخامس : 
 ) مهارات حياة يومية

 ( الطبيب 
 
 

      يعبر الطالب عند سؤاله أين تذهب عندما تمرض ؟ 1
يعبر الطالب عند سؤاله عن األدوات التي يستخدمها  2

سماعة ، دواء ، ابرة ، ميزان حرارة ،  ) الطبيب       
 ( خشبة 

     

سؤاله ما الذي يؤلم  حتى تذهب  يعبر الطالب عند 3
 الى الطبيب ؟

     

      يعبر الطالب عند سؤاله عن أعضاء جسم اإلنسان  4
      . يعبر الطالب عند سؤاله عن الحواس الخمس 5
يعبر الطالب عند سؤاله أين نذهب عندما نصاب بألم  6

 باألسنان؟
     

نصاب بألم  يعبر الطالب عند سؤاله اين نذهب عندما 7
 في االذن ؟

     

      . يعبر الطالب عن أحداث زيارة قام بها للطبيب 8
المجال السادس : 

 مهارات لغوية
      ( ذكر ، أنثى  ) يعبر الطالب عند  سؤاله عن جنسه 1
يعبر الطالب عند سؤاله عن المفرد بعرض صور  2

 عليه.
     

والجمع بعرض يعبر الطالب عند سؤاله عن المثنى  3
 . صور عليه

     

يعبر الطالب عند سؤاله عن الفعل بصيغة الماضي  4
 . بعرض صور عليه

     

يعبر الطالب عند سؤاله عن الفعل بصيغة الحاضر  5
 . بعرض صور عليه

     

يعبر الطالب عند سؤاله عن الضمائر بعرض صور  6
 ( أنا ، أنت ، هو ، هي ، هؤالء  ) عليه

     

أين،  ) يعبر الطالب عند سؤاله عن صي  االستفهام 7
 . بعرض صور عليه ( لماذا ، ماذا 

     

يعبر الطالب بصي  النفي بعرض صور عليه وسؤاله  8
 هل تريد التفاحة ؟ 
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 ( 2) ملحق رقم
 بعد التحكيم للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية مقياس اللغة التعبيرية

  
                   : تاريخ الميالد                                            اسم الطالب:        

 اسم المّقيم:                                                     تاريخ التقييم : 
 مفتاح التصحيم:

 
1 2 3 4 5 

 جملة فأكثر جملة كلمة النطق ببعض الحروف إيماءة

 

 المجال
 

 استجابة الطالب المهارة رقم المهارة
1 2 3 4 5 

 
 

: المجال األول
المهارات 
 االستقاللية

يعبر الطالب عن حاجته للذهاب إلى  1
 . الحمام

     

      . يعبر الطالب عن حاجته لتناول الطعام  2
      . يعبر الطالب عن حاجته لشرب الماء 3
يعبر الطالب عن حاجته الستخدام أدوات  4

بدي ملعقة ، شوكه  .  )الطعام عند األكل
، .......... ) 

     

يعبر الطالب عن حاجته لغسل يديه بالماء  5
  . والصابون عندما تتسخ

     

يعبر الطالب عن حاجته لتنظيف أسنانه  6
 . بعد تناول الطعام

     

: المجال الثاني
المهارات 

 االجتماعية 

      . التحية عليهيستجيب الطالب عند إلقاء  1
      يعبر الطالب عند سؤاله كيف حال  ؟ 2
      يستجيب الطالب عند سؤاله ما اسم  ؟ 3
      يعبر الطالب عند سؤاله ما عمر  ؟ 4
      يعبر الطالب عند سؤاله عن مكان سكنه ؟ 5
      . يعبر الطالب عند سؤاله عن مهنة والده 6

: المجال الثالث
 المفاهيم

يعبر الطالب عند سؤاله عن األحجام  1
  . واألطوال
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يعبر الطالب عن مفهومي السرعة  2
  . والبطيء

     

يعبر الطالب عند سؤاله عن مذاق األطعمة  3
حامض ، حلو ، مالم ،  ) عند تناوله لها
  ( مر ، حار 

     

يعبر الطالب عن مفاهيم مرتبطة بالليل  4
استجابة لسؤال المعلم متى نذهب والنهار 

 إلي النوم ؟ أو متى نتناول اإلفطار ؟

     

يصف الطالب مظاهر الفصول االربعة  5
استجابة لسؤال المعلم صف فصل الربيع 

 ،....... ؟

     

يعبر الطالب عن وظيفة كل حاسة من  6 
 . الحواس الخمس عند سؤاله عنها

     

 المجال الرابع :
اللغة مهارات 
  ( القواعد ) العربية

      . يعبر الطالب عن األفعال في الصور 1
يعبر الطالب عن أسماء تشير للمذكر  2

والمؤنث بعرض صور عليه تشير لمهن 
 . مثل معلم ، معلمة

     

يعبر الطالب بكلمات تشير إلى حالتي  3
اإلفراد والجمع استجابة لسؤال المعلم كم ولد 

 الصورة ؟أو بنت في 

     

يعبر الطالب بصيغة الماضي استجابة  4
 لسؤال المعلم ماذا أكلت البارحة؟

     

يعبر الطالب بصيغة المضارل استجابة  5
 لسؤال المعلم ماذا ستأكل اليوم ؟

     

أنا ، لي  ) يعبر الطالب باستخدام الضمائر 6
استجابة لسؤال المعلم لمن هذه  ( ، ل  

 اللعبة ؟
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 ( 3) الملحق رقم

 الخصائص التعليمية لعينة الدراسة

 ( م.م) الخصائص التعليمية للطالب
بدرجة  الخاصية 

 عالية
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة
 

 *   يحتفظ بالمعلومات والتوجيهات 1
   * يحتاج الى وقت أطول ليتعلم 2
 *   لديه القدرة على االنتباه 3
  *  التعلمالدافعية لمواصلة  4
   * يميل الى كبت مشاعره وانفعاالته 5
 *   يعجز عن التواصل اللفظي 6
  *  يعتمد كثيرا على ا خرين 7
 *   سريع الغضب وكثير االحباط 8
 *   مندفع ومتسرل 9

   * عنيد ويصر على تلبية رغباته  10
   * متمركز حول ذاته 11
  *  نظرته سلبية نحو الذات 12
  *  سمعية العاقة إلا ذويشخا  االيميل الى التفاعل مع  13
  *  عدم الشعور باألمن 14
   * لديه حب السيطرة 15
   * ينسحب من المواقف االجتماعية ويفضل العزلة 16
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 ( ق.م) الخصائص التعليمية للطالب

بدرجة  الخاصية 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة
 

 *   والتوجيهات يحتفظ بالمعلومات 1
  *  يحتاج الى وقت أطول ليتعلم 2
  *  لديه القدرة على االنتباه 3
  *  لديه الدافعية لمواصلة التعلم 4
   * يميل الى كبت مشاعره وانفعاالته 5
  *  يعجز عن التواصل اللفظي 6
   * يعتمد كثيرا على ا خرين 7
  *  سريع الغضب وكثير االحباط 8
   * ومتسرل مندفع 9

   * عنيد ويصر على تلبية رغباته  10
   * متمركز حول ذاته 11
  *  نظرته سلبية نحو الذات 12
   *  ذوي اإلعاقة السمعيةشخا  االيميل الى التفاعل مع  13
  *  عدم الشعور باألمن 14
   * لديه حب السيطرة 15
   * ينسحب من المواقف االجتماعية ويفضل العزلة 16
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 ( ا.ر) الخصائص التعليمية للطالبة
بدرجة  الخاصية 

 عالية
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة
 

   * تحتفظ بالمعلومات والتوجيهات 1
 *   تحتاج الى وقت أطول لتتعلم 2
   * لديها القدرة على االنتباه 3
   * لديها الدافعية لمواصلة التعلم 4
  *  وانفعاالتهاتميل الى كبت مشاعرها  5
  *  تعجز عن التواصل اللفظي 6
 *   تعتمد كثيرا على ا خرين 7
 *   سريعة الغضب وكثيرة االحباط 8
 *   مندفعة ومتسرعة 9

 *   عنيدة وتصر على تلبية رغباتها  10
 *   متمركزة حول ذاتها 11
 *   نظرتها سلبية نحو الذات 12
  *  ذوي اإلعاقة السمعيةشخا  االتميل الى التفاعل مع  13
 *   عدم الشعور باألمن 14
 *   لديها حب السيطرة 15
 *   تنسحب من المواقف االجتماعية وتفضل العزلة 16
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 :( س.ر) الخصائص التعليمية للطالبة
بدرجة  الخاصية 

 عالية
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

  *  تحتفظ بالمعلومات والتوجيهات 1
  *  تحتاج الى وقت أطول لتتعلم 2
  *  لديها القدرة على االنتباه 3
 *   لديها الدافعية لمواصلة التعلم 4
 *   تميل الى كبت مشاعرها وانفعاالتها 5
 *   تعجز عن التواصل اللفظي 6
 *   تعتمد كثيرا على ا خرين 7
   * سريعة الغضب وكثيرة االحباط 8
  *  مندفعة ومتسرعة 9

   * عنيدة وتصر على تلبية رغباتها  10
   * متمركزة حول ذاتها 11
   * نظرتها سلبية نحو الذات 12
   * سمعية ال ذوي اإلعاقةشخا  االتميل الى التفاعل مع  13
  *  عدم الشعور باألمن 14
  *  لديها حب السيطرة 15
  *  تنسحب من المواقف االجتماعية وتفضل العزلة 16

  
 
 
 
 
 

 



109 
 

 

 ( 4) ملحق رقم

 الخطط التربوية الفردية لعينة الدراسة

 ( م.م) الخطة التربوية الفردية للطالبة
 نقاط القوة نقاط الضعف

يعبر الطالب عن حاجته الستخدام أدوات الطعام عند 
 األكل . ) بدي ملعقة ، شوكه ، ..........(

 يعبر الطالب عن حاجته للذهاب إلى الحمام .

يعبر الطالب عن حاجته لغسل يديه بالماء والصابون 
 عندما تتسخ . 

 يعبر الطالب عن حاجته لتناول الطعام  .

يعبر الطالب عن حاجته لتنظيف أسنانه بعد تناول 
 الطعام .

 يعبر الطالب عن حاجته لشرب الماء .

 م  ؟يستجيب الطالب عند سؤاله ما اس يستجيب الطالب عند إلقاء التحية عليه .
 يعبر الطالب عند سؤاله ما عمر  ؟ يعبر الطالب عند سؤاله كيف حال  ؟

  يعبر الطالب عند سؤاله عن مكان سكنه ؟
  يعبر الطالب عند سؤاله عن مهنة والده .

  يعبر الطالب عند سؤاله عن األحجام واألطوال . 
  يعبر الطالب عن مفهومي السرعة والبطيء . 

يعبر الطالب عند سؤاله عن مذاق األطعمة عند تناوله 
 لها ) حامض ، حلو ، مالم ، مر ، حار ( 

 

يعبر الطالب عن مفاهيم مرتبطة بالليل والنهار استجابة 
لسؤال المعلم متى نذهب إلي النوم ؟ أو متى نتناول 

 اإلفطار ؟

 

يصف الطالب مظاهر الفصول االربعة استجابة لسؤال 
 فصل الربيع ،....... ؟ المعلم صف

 

يعبر الطالب عن وظيفة كل حاسة من الحواس الخمس 
 عند سؤاله عنها .

 

  يعبر الطالب عن األفعال في الصور .
يعبر الطالب عن أسماء تشير للمذكر والمؤنث بعرض 

 صور عليه تشير لمهن مثل معلم ، معلمة .
 

جمع يعبر الطالب بكلمات تشير إلى حالتي اإلفراد وال
 استجابة لسؤال المعلم كم ولد أو بنت في الصورة ؟

 

 يعبر الطالب بصيغة الماضي استجابة لسؤال المعلم 
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 ماذا أكلت البارحة؟
يعبر الطالب بصيغة المضارل استجابة لسؤال المعلم 

 ماذا ستأكل اليوم ؟
 

يعبر الطالب باستخدام الضمائر ) أنا ، لي ، ل  ( 
 لمن هذه اللعبة ؟استجابة لسؤال المعلم 
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 ( م.ق) الخطة التربوية الفردية للطالبة
 نقاط القوة نقاط الضعف

يعبر الطالب عن حاجته لتنظيف أسنانه بعد تناول  يعبر الطالب عن حاجته للذهاب إلى الحمام .
 الطعام .

 سؤاله ما اسم  ؟يستجيب الطالب عند  يعبر الطالب عن حاجته لتناول الطعام  .
  يعبر الطالب عن حاجته لشرب الماء .

يعبر الطالب عن حاجته الستخدام أدوات الطعام عند 
 األكل . ) بدي ملعقة ، شوكه ، ..........(

 

يعبر الطالب عن حاجته لغسل يديه بالماء والصابون 
 عندما تتسخ . 

 

  يستجيب الطالب عند إلقاء التحية عليه .
  الطالب عند سؤاله كيف حال  ؟يعبر 

  يستجيب الطالب عند سؤاله ما اسم  ؟
  يعبر الطالب عند سؤاله ما عمر  ؟

  يعبر الطالب عند سؤاله عن مكان سكنه ؟
  يعبر الطالب عند سؤاله عن مهنة والده .

  يعبر الطالب عند سؤاله عن األحجام واألطوال . 
  يعبر الطالب عن مفهومي السرعة والبطيء . 

يعبر الطالب عند سؤاله عن مذاق األطعمة عند تناوله 
 لها    ) حامض ، حلو ، مالم ، مر ، حار ( 

 

يعبر الطالب عن مفاهيم مرتبطة بالليل والنهار استجابة 
لسؤال المعلم متى نذهب إلي النوم ؟ أو متى نتناول 

 اإلفطار ؟

 

مظاهر الفصول االربعة استجابة لسؤال  يصف الطالب
 المعلم صف فصل الربيع ،....... ؟

 

يعبر الطالب عن وظيفة كل حاسة من الحواس الخمس 
 عند سؤاله عنها .

 

  يعبر الطالب عن األفعال في الصور .
 يعبر الطالب عن أسماء تشير للمذكر والمؤنث بعرض 
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 صور عليه تشير لمهن مثل معلم ، معلمة .
يعبر الطالب بكلمات تشير إلى حالتي اإلفراد والجمع 

 استجابة لسؤال المعلم كم ولد أو بنت في الصورة ؟
 

يعبر الطالب بصيغة الماضي استجابة لسؤال المعلم 
 ماذا أكلت البارحة؟

 

يعبر الطالب بصيغة المضارل استجابة لسؤال المعلم 
 ماذا ستأكل اليوم ؟

 

الضمائر ) أنا ، لي ، ل  ( يعبر الطالب باستخدام 
 استجابة لسؤال المعلم لمن هذه اللعبة ؟
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 ( آ.ر) الخطة التربوية الفردية للطالب 
 نقاط القوة نقاط الضعف

 يعبر الطالب عن حاجته للذهاب إلى الحمام . يعبر الطالب عن حاجته لتناول الطعام  .
بالماء والصابون يعبر الطالب عن حاجته لغسل يديه 

 عندما تتسخ .
 يعبر الطالب عن حاجته لشرب الماء .

يعبر الطالب عن حاجته لتنظيف أسنانه بعد تناول 
 الطعام .

يعبر الطالب عن حاجته الستخدام أدوات الطعام عند 
 األكل . ) بدي ملعقة ، شوكه ، ..........(

عن وظيفة كل حاسة من الحواس الخمس  يعبر الطالب يستجيب الطالب عند إلقاء التحية عليه .
 عند سؤاله عنها .

  يعبر الطالب عند سؤاله كيف حال  ؟
  يستجيب الطالب عند سؤاله ما اسم  ؟

  يعبر الطالب عند سؤاله ما عمر  ؟
  يعبر الطالب عند سؤاله عن مكان سكنه ؟
  يعبر الطالب عند سؤاله عن مهنة والده .

  يعبر الطالب عند سؤاله عن األحجام واألطوال . 
  يعبر الطالب عن مفهومي السرعة والبطيء . 

يعبر الطالب عند سؤاله عن مذاق األطعمة عند تناوله 
 لها ) حامض ، حلو ، مالم ، مر ، حار ( 

 

يعبر الطالب عن مفاهيم مرتبطة بالليل والنهار استجابة 
النوم ؟ أو متى نتناول لسؤال المعلم متى نذهب إلي 

 اإلفطار ؟

 

يصف الطالب مظاهر الفصول االربعة استجابة لسؤال 
 المعلم صف فصل الربيع ،....... ؟

 

  يعبر الطالب عن األفعال في الصور .
يعبر الطالب عن أسماء تشير للمذكر والمؤنث بعرض 

 صور عليه تشير لمهن مثل معلم ، معلمة .
 

تشير إلى حالتي اإلفراد والجمع يعبر الطالب بكلمات 
 استجابة لسؤال المعلم كم ولد أو بنت في الصورة ؟

 

يعبر الطالب بصيغة الماضي استجابة لسؤال المعلم 
 ماذا أكلت البارحة؟
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يعبر الطالب بصيغة المضارل استجابة لسؤال المعلم 
 ماذا ستأكل اليوم ؟

 

ل  ( يعبر الطالب باستخدام الضمائر ) أنا ، لي ، 
 استجابة لسؤال المعلم لمن هذه اللعبة ؟
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 ( س.ر) الخطة التربوية الفردية للطالب
 نقاط القوة نقاط الضعف

  يعبر الطالب عن حاجته للذهاب إلى الحمام .
  يعبر الطالب عن حاجته لتناول الطعام  .
  يعبر الطالب عن حاجته لشرب الماء .

الطالب عن حاجته الستخدام أدوات الطعام عند يعبر 
 األكل . ) بدي ملعقة ، شوكه ، ..........(

 

يعبر الطالب عن حاجته لغسل يديه بالماء والصابون 
 عندما تتسخ . 

 

يعبر الطالب عن حاجته لتنظيف أسنانه بعد تناول 
 الطعام .

 

  يستجيب الطالب عند إلقاء التحية عليه .
  عند سؤاله كيف حال  ؟يعبر الطالب 

  يستجيب الطالب عند سؤاله ما اسم  ؟
  يعبر الطالب عند سؤاله ما عمر  ؟

  يعبر الطالب عند سؤاله عن مكان سكنه ؟
  يعبر الطالب عند سؤاله عن مهنة والده .

  يعبر الطالب عند سؤاله عن األحجام واألطوال . 
  يعبر الطالب عن مفهومي السرعة والبطيء . 

يعبر الطالب عند سؤاله عن مذاق األطعمة عند تناوله 
 لها    ) حامض ، حلو ، مالم ، مر ، حار ( 

 

يعبر الطالب عن مفاهيم مرتبطة بالليل والنهار استجابة 
لسؤال المعلم متى نذهب إلي النوم ؟ أو متى نتناول 

 اإلفطار ؟

 

مظاهر الفصول االربعة استجابة لسؤال  يصف الطالب
 المعلم صف فصل الربيع ،....... ؟

 

يعبر الطالب عن وظيفة كل حاسة من الحواس الخمس 
 عند سؤاله عنها .

 

  يعبر الطالب عن األفعال في الصور .
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يعبر الطالب عن أسماء تشير للمذكر والمؤنث بعرض 
 صور عليه تشير لمهن مثل معلم ، معلمة .

 

يعبر الطالب بكلمات تشير إلى حالتي اإلفراد والجمع 
 استجابة لسؤال المعلم كم ولد أو بنت في الصورة ؟

 

يعبر الطالب بصيغة الماضي استجابة لسؤال المعلم ماذا 
 أكلت البارحة؟

 

يعبر الطالب بصيغة المضارل استجابة لسؤال المعلم 
 ماذا ستأكل اليوم ؟

 

ضمائر ) أنا ، لي ، ل  ( يعبر الطالب باستخدام ال
 استجابة لسؤال المعلم لمن هذه اللعبة ؟
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 (5) ملحق رقم
 الخطط التعليمية الفردية لعينة الدراسة

 عدد الحصص :حصة                                                                            الحمام .يعبر الطالب عن حاجته للذهاب إلى : الهدف بعيد المدى

 التغذية الراجعة الزمن  التقويم الوسائل واألدوات اإلجراءات واألساليب التعليمية األهداف
لقاء التحية على الطالب .   التهيئة: الدخول إلى الصف وا 

 التمهيد: أطلب من الطالب الجلوس وأحضر القصة معي وأقول له بأننا سنسرد قصة 
 دقائق 5  

 
 

 
مع نهاية هذه 

 الجلسة يتوقع من 
الطالب أن يكون 

أن يعبر قادرًا على 
عن حاجته للذهاب 

بعد إلى الحمام 
سمال القصة 

 %90بنسبة 

 أين الحمام ؟( من المجال األول والتي عنوانها 1باستخدام القصة رقم )العرض: 
 أقوم بما يلي:

 أقوم بتهيئة المكان لسرد القصة لجعله مريحًا قدر اإلمكان. -
 أقوم باحضار القصة مع الصور المتعلقة بها وأضعها بجانب الطالب . -
 أقول للطالب بأنني سأحكي له قصة وأطلب منه اإلنصات. -
للطالب بصورة مشوقة وباستخدام الصور التي توضم دخول الطالب صة أسرد الق -

 إلى الحمام وكيف يستأذن من المعلم للذهاب إلى الحمام .
أقوم بأخذ الطالب إلى الحمام وأقول له بدي أروح على الحمام، وأجعله بعد ذل   -

 يقوم باعادة الجملة أكثر من مرة بشكل صحيم .  
 . بلغته الخاصة القصةأطلب من الطالب إعادة سرد  -

 

 
 قصة وصور 
 أين الحمام ؟

 

 مالحظة أداء الطالب
 
 

 ما اسم القصة ؟ 
 

 ما  اسم الولد ؟
 

واسئلة اخرى من 
 السياق 
 
 

 

 
 

 
 

15 
 

 
10 

 
الطالبة أ كانت 
قادرة على 

التعبير بصورة 
كبيرة عن 

حاجتها للذهاب 
 الى الحمام
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 عدد الحصص :حصة                                                                                 لتناول الطعام.يعبر الطالب عن حاجته : الهدف بعيد المدى
 التغذية الراجعة الزمن  التقويم الوسائل واألدوات اإلجراءات واألساليب التعليمية األهداف

 لها . التهيئة: الدخول إلى الصف بأطعمة مختلفة للفت انتباه الطالب 
 التمهيد: أطلب من الطالب الجلوس وأعطيه قلياًل من الطعام الذي معي.  

  دقائق 5  

مع نهاية هذه 
الجلسة يتوقع من 
الطالب أن يكون 

أن يعبر قادرًا على 
عن حاجته لتناول 

الطعام عندما 
بعد  يشعر بالجول
سمال القصة 

 %90بنسبة 

 ؟أشعر بالجوععنوانها ( من المجال األول والتي 2باستخدام القصة رقم )العرض: 
 أقوم بما يلي:

 أقوم بتهيئة المكان لسرد القصة لجعله مريحًا قدر اإلمكان. -
 أقوم باحضار القصة مع الصور المتعلقة بها وأضعها بجانب الطالب . -
 أقول للطالب بأنني سأحكي له قصة وأطلب منه اإلنصات. -
دام الصور التي توضم مجريات للطالب بصورة مشوقة وباستخأسرد القصة  -

 القصة .
أقوم بوضع الطعام على الطاولة وأنتظر ردة فعل الطفل وبعدها أردد امامه أنا  -

جوعان بدي آكل . بدي أكل التفاحة الحمراء. وبعدها أطلب من الطفل ترديد هذه 
 الجملة باستخدام األطعمة المختلفة. 

 ن الطالب إعادة سرد القصة بلغته الخاصة .أطلب م -
 
 

 قصة وصور
 أشعر بالجول

 
تفاحة حمراء ، كعكة ، 

 بسكوت

 مراقبة أداء الطلبة
 

 ما هذه )التفاحة( ؟ 
 
 

 ما اسم القصة ؟ 
 

 ما  اسم الولد ؟
 

واسئلة اخرى من 
 السياق 
 
 

 

15 
 

15 
 

 
5 

  
 

تم اعادة الدرس 
 للطالب م 
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 عدد الحصص :حصة                                                                                     الطالب عن حاجته لشرب الماء.يعبر الهدف بعيد المدى: 
 التغذية الراجعة الزمن  التقويم الوسائل واألدوات اإلجراءات واألساليب التعليمية األهداف

 وعصير للفت انتباه الطالب لها.التهيئة: الدخول إلى الصف بقنينة ماء  
 التمهيد: أطلب من الطالب الجلوس وأعطيه قلياًل من الماء والعصير الذي معي.  

  دقائق 5  

مع نهاية هذه 
الجلسة يتوقع من 
الطالب أن يكون 

أن قادرًا على 
يعبر عن حاجته 

لشرب الماء عندما 
 يشعر بالعطش

بعد سمال القصة 
 %90بنسبة 

 ؟نا عطشانأعنوانها ( من المجال األول والتي 3باستخدام القصة رقم )العرض: 
 أقوم بما يلي:

 أقوم بتهيئة المكان لسرد القصة لجعله مريحًا قدر اإلمكان. -
 أقوم باحضار القصة مع الصور المتعلقة بها وأضعها بجانب الطالب . -
 أقول للطالب بأنني سأحكي له قصة وأطلب منه اإلنصات. -
دام الصور التي توضم مجريات للطالب بصورة مشوقة وباستخ أسرد القصة -

 القصة .
أقوم بوضع الماء والعصير على الطاولة وأنتظر ردة فعل الطفل وبعدها أردد  -

 امامه أنا عطشان بدي أشرب ماء. وبعدها أطلب من الطفل ترديد هذه الجملة. 
 أطلب من الطالب إعادة سرد القصة بلغته الخاصة .

 

 قصة وصور
 نا عطشانأ

 
 

 قنينة ماء وعصير برتقال

 مراقبة أداء الطلبة
 
 
 

 ما اسم القصة ؟ 
ما هذه )الماء او 

 العصير( ؟ 
 

 ما  اسم الولد ؟
 

واسئلة اخرى من 
 السياق 
 

15 
 

15 
 

5 
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 عدد الحصص :حصة                                                                                     يعبر الطالب عن حاجته الستخدام أدوات الطعام عند األكل .: الهدف بعيد المدى

 التغذية الراجعة الزمن  التقويم الوسائل واألدوات اإلجراءات واألساليب التعليمية األهداف
حضار أدوات الطعام              ) صحن ،   ملعقة ، شوكة التهيئة: الدخول إلى الصف وا 

 ، سكين ( للفت انتباه الطالب لها .
 التمهيد: أطلب من الطالب الجلوس وأضع أدوات الطعام على طاولته وبعض األطعمة .  

  دقائق 5  

مع نهاية هذه 
الجلسة يتوقع من 
الطالب أن يكون 

قادرًا على أن 
يعبر عن حاجته 
الستخدام أدوات 

الطعام عند 
حاجته لهم بعد 

القصة سمال 
 %90بنسبة 

 ؟أين ملعقتيعنوانها ( من المجال األول والتي 4باستخدام القصة رقم )العرض: 
 أقوم بما يلي:

 أقوم بتهيئة المكان لسرد القصة لجعله مريحًا قدر اإلمكان. -
 أقوم باحضار القصة مع الصور المتعلقة بها وأضعها بجانب الطالب . -
 منه اإلنصات. أقول للطالب بأنني سأحكي له قصة وأطلب -
دام الصور التي توضم مجريات للطالب بصورة مشوقة وباستخأسرد القصة  -

 القصة .
بعدها أقدم للطالب صحنًا وبداخل الصحن أضع له قلياًل م الطعام وأخذ الملعقة  -

منه وأنتظر رده فعله . وبعدها أطلب من الطفل ترديد هذه الجملة معلمة بدي 
ملعقة  كل وبعدها أعطيه خيارة وأطلب منه تقطيعها وال أعطيه السكين وأنتظر 

 علمة بدي السكين ألقطع الخيار . ردة فعله ، ثم أطلب منه الترديد من ورائي م
 أطلب من الطالب إعادة سرد األحداث التي حدثت أثناء الجلسة .

 
 

 قصة وصور
 

أدوات الطعام  ) صحن 
 وشوكة وملعقة وسكين(

 بعض الطعام

 مراقبة أداء الطلبة
 
 

 ما اسم القصة ؟ 
 

 ما  اسم الولد ؟
 ما هذه )المعلقة(؟ 

 
واسئلة اخرى من 

 السياق 
 

15 
 

15 
 

5 
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 عدد الحصص :حصة                                                                                  .  يعبر الطالب عن حاجته لغسل يديه بالماء والصابون  الهدف بعيد المدى: 

 الراجعةالتغذية  الزمن  التقويم الوسائل واألدوات اإلجراءات واألساليب التعليمية األهداف
 التهيئة: أدخل الى الصف ويداي متسختان ، ثم أرد التحية وأجلس بجانب الطالب. 

 التمهيد: أطلب من الطالب الجلوس وأبدأ بالنظر إلى يداي المتسختان .  
  دقائق 5  

مع نهاية هذه 
الجلسة يتوقع من 
الطالب أن يكون 

قادرًا على أن يعبر 
عن حاجته لغسل 

يديه بالماء 
والصابون عندما 
تتسخ بجملة أو 
أكثر بعد سمال 
القصة بنسبة 

90% 

 ؟لوحة قاسمعنوانها ( من المجال األول والتي 5باستخدام القصة رقم )العرض: 
 أقوم بما يلي:

 أقوم بتهيئة المكان لسرد القصة لجعله مريحًا قدر اإلمكان. -
 الب .أقوم باحضار القصة مع الصور المتعلقة بها وأضعها بجانب الط -
 أقول للطالب بأنني سأحكي له قصة وأطلب منه اإلنصات. -
دام الصور التي توضم مجريات للطالب بصورة مشوقة وباستخأسرد القصة  -

 القصة .
بعد االنتهاء من سرد القصة أسأل الطالب هل يدا  متسختان؟ وبعدها أذهب أنا  -

والطالب إلى المغسلة ونقوم بغسل يدانا بالماء والصابون وأردد مع الطالب يدي 
 متسختان بدي أغسل يدي بالماء والصابون. 

 أطلب من الطالب إعادة سرد األحداث التي حدثت أثناء الجلسة .

 قصة وصور
 

 وبشكير صابون

 مراقبة أداء الطلبة
 
 

 ما اسم القصة ؟ 
 

 ما  اسم الولد ؟
 

واسئلة اخرى من 
 السياق 
 

15 
 

15 
 
 
 

5 

كان اداء 
الطالبة أ اسرل 

من باقي 
 زمالئها 
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 عدد الحصص :حصة                                                                                     .  يعبر الطالب عن حاجته لتنظيف أسنانه بعد تناول الطعام  الهدف بعيد المدى: 
الوسائل  اإلجراءات واألساليب التعليمية األهداف

 واألدوات
 التغذية الراجعة الزمن  التقويم

وألواح شوكوالتة للفت انتباه  التهيئة: القي التحية على الطالب وأقوم باحضار فرشاة األسنان والمعجون 
 الطالب .

 التمهيد: أبدأ بأكل الشوكوالتة وأعطي الطالب ليأكل معي .   

  دقائق 5  

مع نهاية هذه 
الجلسة يتوقع من 
الطالب أن يكون 

قادرًا على أن يعبر 
عن حاجته 

لتنظيف أسنانه بعد 
تناول الطعام بعد 

سمال القصة 
 % 90بنسبة 

 ؟آخ يا اسناني( من المجال األول والتي عنوانها 5العرض: باستخدام القصة رقم )
 أقوم بما يلي:

 أقوم بتهيئة المكان لسرد القصة لجعله مريحًا قدر اإلمكان. -
آكل جميع الشوكوالته التي أحضرتها أنا والطالب ثم أبدأ بوضع يدي على خدي متظاهرة بوجع في  -

 تؤلمني وبعدها أبدأ بسرد القصة له.   أسناني وأقول للطالب أسناني
 أقوم باحضار القصة مع الصور المتعلقة بها وأضعها بجانب الطالب . -
 أقول للطالب بأنني سأحكي له قصة وأطلب منه اإلنصات. -
 أسرد القصة للطالب بصورة مشوقة وباستخدام الصور التي توضم مجريات القصة . -
ب هل تعرف لماذا أسناني تؤلمني؟ وأنتظر ردة فعله ثم بعد االنتهاء من سرد القصة أسأل الطال -

 أقول له أسناني تؤلمني بسبب أكل الشوكوالته وألنني لم أغسل يدي بالماء والصابون .  
وبعدها أذهب أنا والطالب إلى المغسلة ونقوم بوضع المعجون على فرشاة األسنان وأطلب من   -

 لفرشاة والمعجون حتى ال تتسوس. الطالب أن يردد من ورائي بدي أغسل أسناني با
 نكرر الجملة أكثر من مرة مع الطالب حتى يتقنها وبعدها أجعله يفرش أسنانه بالفرشاة والمعجون. -

 أطلب من الطالب إعادة سرد األحداث التي حدثت أثناء الجلسة .

 قصة وصور
 

شوكوالته ، 
فرشاة أسنان ، 

معجون 
 األسنان

مراقبة أداء 
 الطلبة

15 
 

15 
 

5 
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 عدد الحصص :حصة                                                                                     .  يستجيب الطالب عند إلقاء التحية عليه  الهدف بعيد المدى: 
 التغذية الراجعة الزمن  التقويم الوسائل واألدوات اإلجراءات واألساليب التعليمية األهداف

 التهيئة: القي التحية على الطالب وأنتظر منه أن يبادرني بالرد. 
 التمهيد: أطلب من الطالب أن يعيد لي باختصار قصة آة يا أسناني.   

  دقائق 5  

مع نهاية هذه 
الجلسة يتوقع من 
الطالب أن يكون 

قادرًا على أن 
يستجيب  لفظيًا 
عند إلقاء التحية 
عليه بعد سمال 
القصة بنسبة 

90% 

 القاء التحية( من المجال الثاني والتي عنوانها 1العرض: باستخدام القصة رقم )
 أقوم بما يلي:

 أقوم بتهيئة المكان لسرد القصة لجعله مريحًا قدر اإلمكان. -
 أقوم باحضار القصة مع الصور المتعلقة بها وأضعها بجانب الطالب . -
، مساء الخير ،  أضع صور أمام الطالب وبطاقات مكتوب فيها صباح الخير -

 السالم عليكم ، مرحبا ثم أطلب من الطالب الجلوس معتداًل وأقرأ عليه القصة.
أسرد القصة للطالب بصورة مشوقة وباستخدام الصور التي توضم مجريات  -

 القصة .
بعدها أعلق من خالل القصة أنه في الصباح نقول صباح الخير ونرد ِب صباح  -

الخير ونجيب ب مساء النور أو يمكن أن نستخدم النور وفي المساء نقول مساء 
مرحبًا أو السالم عليكم . وبعدها أرد التحية على الطالب وأسأله متى نرد بهذه 

 التحية .

 قصة وصور
 

 

 15 مراقبة أداء الطلبة
 

15 
 

5 
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 عدد الحصص :حصة                                                                                     .  يعبر الطالب عند سؤاله كيف حالك  الهدف بعيد المدى: 
 التغذية الراجعة الزمن  التقويم الوسائل واألدوات اإلجراءات واألساليب التعليمية األهداف

 التهيئة: القي التحية على الطالب وأنتظر منه أن يبادرني بالرد . 
التمهيد: أقول للطالب مساء النور وأنتظر منه الرد وبعدها أعلق ال يجوز أن نرد مساء 

 الخير في الصباح يجب القول صباح الخير.    

  دقائق 5  

مع نهاية هذه 
الجلسة يتوقع من 
الطالب أن يكون 

قادرًا على أن يعبر 
لفظيًا عند سؤاله 

بعد  كيف حال  
سمال القصة 

 %90بنسبة 

 انا حزينعنوانها ( من المجال الثاني والتي 2باستخدام القصة رقم )العرض: 
 أقوم بما يلي:

 أقوم بتهيئة المكان لسرد القصة لجعله مريحًا قدر اإلمكان. -
 أقوم باحضار القصة مع الصور المتعلقة بها وأضعها بجانب الطالب . -
مجريات دام الصور التي توضم للطالب بصورة مشوقة وباستخأسرد القصة  -

 القصة .
أضع وجوه مبتسمة ووجوه حزينة أمام الطالب ثم أسأل الطالب عن شعور كل  -

صورة ثم أسأله أن يؤشر لي عن الصورة التي تناسب حالته وبعدها نق  قصة 
 الولد الحزين .

 

 قصة وصور
 

 

 15 مراقبة أداء الطلبة
 

15 
 

5 
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 عدد الحصص :حصة                                                                                     .  يستجيب الطالب عند سؤاله ما اسمك  الهدف بعيد المدى: 
 التغذية الراجعة الزمن  التقويم الوسائل واألدوات اإلجراءات واألساليب التعليمية األهداف

 وأنتظر منه أن يبادرني بالرد .التهيئة: القي التحية على الطالب  
 التمهيد: أسال الطالب كيف حال  اليوم ؟ وأطلب منه أن يسألني عن حالي .    

  دقائق 5  

مع نهاية هذه 
الجلسة يتوقع من 
الطالب أن يكون 

قادرًا على أن 
يستجيب عند 
 سؤاله ما اسم 

بعد سمال القصة 
 %90بنسبة 

 انا اسمي حالعنوانها ( من المجال الثاني والتي 3باستخدام القصة رقم )العرض: 
 أقوم بما يلي:

 أقوم بتهيئة المكان لسرد القصة لجعله مريحًا قدر اإلمكان. -
 أعرف عن اسمي بذكر اسمي الرباعي وبعدها أكتبه على ورقة. -
 أقوم باحضار القصة مع الصور المتعلقة بها وأضعها بجانب الطالب . -
أطلب منه الجلوس باعتدال وأقول له حان وقت القصة والقصة تتضمن شرح   -

 عن االسم الرباعي .
دام الصور التي توضم مجريات للطالب بصورة مشوقة وباستخأسرد القصة  -

 القصة .
 وبعد ذل  أطلب من الطفل إعادة سرد القصة للتأكد من فهمه لها .

 

 قصة وصور
 

 

 15 مراقبة أداء الطلبة
 

15 
 

5 
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 عدد الحصص :حصة                                                                                         الطالب عند سؤاله ما عمرك ؟  يعبرالهدف بعيد المدى: 
 التغذية الراجعة الزمن  التقويم الوسائل واألدوات اإلجراءات واألساليب التعليمية األهداف

 التهيئة: القي التحية على الطالب وأجلس بالقرب منه. 
 التمهيد: أسال الطالب كيف حال  اليوم ؟ وما هو اسم ؟    

  دقائق 5  

مع نهاية هذه 
الجلسة يتوقع من 
الطالب أن يكون 

قادرًا على أن يعبر 
لفظيًا عند سؤاله ما 

بعد   عمر  ؟  
سمال القصة 

 %90بنسبة 

 عيد ميالديعنوانها ( من المجال الثاني والتي 4باستخدام القصة رقم )العرض: 
 أقوم بما يلي:

 أقوم بتهيئة المكان لسرد القصة لجعله مريحًا قدر اإلمكان. -
 أقوم باحضار القصة مع الصور المتعلقة بها وأضعها بجانب الطالب . -
 أطلب من الطالب أن يعد حتى عشرة . -
وأضع عليها بعض الشمول وأقول للطالب بأنني وبعدها أحضر كعكة صغيرة  -

 سأق  عليه قصة وبعدها سنقوم بأكلها .
 د ولد سيصبم في السادسة من عمره .القصة تتحدث عن عيد ميال -
أسرد القصة للطالب بصورة مشوقة وباستخدام الصور التي توضم مجريات  -

 القصة .
أقول له ما هو عمر عد االنتهاء من القصة أطلب من الطالب أن يعيد القصة و ب -

الولد في القصة وبعد أن يجيب أقول له ما عمر  وبعدها أجعله يكرر ورائي أنا 
 عمري سُت سنواٍت وأجعله يكررها أكثر من مرة .

 

 قصة وصور
 

 

 15 مراقبة أداء الطلبة
 

15 
 

5 
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 عدد الحصص :حصة                                                                                     .  يعبر الطالب عند سؤاله عن مكان سكنه  الهدف بعيد المدى: 
 التغذية الراجعة الزمن  التقويم الوسائل واألدوات اإلجراءات واألساليب التعليمية األهداف

 التهيئة: القي التحية على الطالب وأجلس بالقرب منه. 
 التمهيد: أسال الطالب كيف حال  اليوم ؟ وما هو اسم ؟ ما هو عمر  ؟   

  دقائق 5  

مع نهاية هذه 
الجلسة يتوقع من 
الطالب أن يكون 

قادرًا على أن يعبر 
لفظيًا عند سؤاله 
 عن مكان سكنه

بعد سمال القصة 
    %90بنسبة 

 اين تسكن عنوانها ( من المجال الثاني والتي 5باستخدام القصة رقم )العرض: 
 أقوم بما يلي:

 أقوم بتهيئة المكان لسرد القصة لجعله مريحًا قدر اإلمكان. -
 أقوم باحضار القصة مع الصور المتعلقة بها وأضعها بجانب الطالب . -
دام الصور التي توضم مجريات للطالب بصورة مشوقة وباستخأسرد القصة  -

 القصة .
 اعرض صورة بيت مرة اخرى وانتظر ردة فعل الطالب.  -
 اخبر الطالب عن بيتي واين اسكن.  -
 اسأل الطالب اين يسكن.  -

 

 قصة وصور
 
 اين تسكن؟ 

 15 مراقبة أداء الطلبة
 

15 
 

5 
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 عدد الحصص :حصة                                                                                     .  يعبر الطالب عند سؤاله عن مهنة والده  الهدف بعيد المدى: 
 التغذية الراجعة الزمن  التقويم الوسائل واألدوات اإلجراءات واألساليب التعليمية األهداف

لجذب انتباه التهيئة: القي التحية على الطالب وأحضر معي بعض األدوات لمهن متعددة  
 الطالب .

 التمهيد: أبدأ بتعريف الطالب على مهنتي  .   

  دقائق 5  

مع نهاية هذه 
الجلسة يتوقع من 
الطالب أن يكون 

قادرًا على أن يعبر 
عند سؤاله عن 
مهنه والده بعد 
سمال القصة 

 %90بنسبة 

 المهنعن عنوانها ( من المجال الثاني والتي 6باستخدام القصة رقم )العرض: 
 أقوم بما يلي:

 أقوم بتهيئة المكان لسرد القصة لجعله مريحًا قدر اإلمكان. -
 أقوم باحضار القصة مع الصور المتعلقة بها وأضعها بجانب الطالب . -
أعرض أمام الطالب أدوات المهن التي أحضرتها وأقوم بسؤال الطالب عن هذه  -

 األدوات ومن يستخدم هذه األدوات وأنتظر جوابه
د له قصة عنوانها أبي يعمل،... ومحتواها يتحدث عن مهنة والد الطالب ثم أسر  -

واألدوات التي يستخدمها في مهنته وبعدها أطلب من الطالب أن يكرر ورائي أبي 
 يعمل ..... ويستخدم هذه األدوات في مهنته ....

دام الصور التي توضم وباستخمرة اخرى للطالب بصورة مشوقة أسرد القصة  -
 قصة .مجريات ال

 بعدها أطلب من الطالب أن يعيد سرد القصة .
 

 قصة وصور
 

 

 15 مراقبة أداء الطلبة
 

15 
 

5 

 
 
 
 
 
 

لكل طفل قصة 
خاصة به 

حسب مهنة 
 والده
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 عدد الحصص :حصة                                                                                     .  يعبر الطالب عند سؤاله عن األحجام واألطوال  الهدف بعيد المدى: 
 التغذية الراجعة الزمن  التقويم الوسائل واألدوات اإلجراءات واألساليب التعليمية األهداف

 التهيئة: ألقى التحية على الطالب وأحضر مجموعة من األقالم. 
 التمهيد: أبدأ بسؤال الطالب ماذا يوجد معي ، ثم أقوم ببري إحدى األقالم حتى يصبم قصيرًا  .   

  دقائق 5  

مع نهاية هذه 
الجلسة يتوقع 

من الطالب أن 
يكون قادرًا 

على أن يعبر 
عند سؤاله عن 

األحجام 
بعد  واألطوال

سمال القصة 
  %90بنسبة 

 كبير صغيرعنوانها ( من المجال الثالث والتي 1باستخدام القصة رقم )العرض: 
 أقوم بما يلي:

 أقوم بتهيئة المكان لسرد القصة لجعله مريحًا قدر اإلمكان. -
 أقوم باحضار القصة مع الصور المتعلقة بها وأضعها بجانب الطالب . -
لقياس الطول وأقول له أمام الطالب األقالم التي أحضرتها وأحضر معي أيضًا مترًا أعرض  -

أن معي مترًا ويستخدم لقياس الطول وأيضًا أحضر معي لعبتين متشابهتين إحداها حجمها 
 كبير واألخرى صغير

 أقول للطالب سأحكي ل  قصة وأقوم بسرد هذه القصة التي تعزز مفهوم األحجام واألطوال -
توضم مجريات  دام الصور التيوباستخمرة اخرى للطالب بصورة مشوقة أسرد القصة  -

 القصة .
بعدها أطلب من الطالب أن يكرر ورائي لفظيًا هذا قلم طويل وهذا قلم قصير وهذا دب  -

 .كبير وهذا دب صغير
 بعدها أطلب من الطالب أن يعيد سرد القصة .

 

 قصة وصور
 

 متر ، مجموعة أقالم

مراقبة أداء 
 الطلبة

15 
 

15 
 

5 
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 عدد الحصص :حصة                                                                                     .  يعبر الطالب عن مفهومي السرعة والبطء  الهدف بعيد المدى: 
 التغذية الراجعة الزمن  التقويم الوسائل واألدوات اإلجراءات واألساليب التعليمية األهداف

 التحية على الطالب.التهيئة: أدخل الصف وألقي  
 التمهيد: أدخل الصف وأمشي ببطء شديد حتى يالحظني الطالب ثم أغير سرعتي وأمشي بسرعة.   

  دقائق 5  

مع نهاية هذه 
الجلسة يتوقع 

من الطالب أن 
يكون قادرًا 

على أن يعبر 
لفظيًا عن 
مفهومي 

السرعة والبطء 
من خالل 
قصة بعد 

سمال القصة 
 %90بنسبة 

 االرنب والسلحفاةعنوانها ( من المجال الثالث والتي 2باستخدام القصة رقم )العرض: 
 أقوم بما يلي:

 أقوم بتهيئة المكان لسرد القصة لجعله مريحًا قدر اإلمكان. -
 أقوم باحضار القصة مع الصور المتعلقة بها وأضعها بجانب الطالب . -
 باستخدام الدمى. عليه بصورة مشوقةأحضر معي قصة األرنب والسلحفاة وأقصها  -
وبعد االنتهاء نقوم بتمثيل األرنب والسلحفاة المعلم بشخصية األرنب والطالب السلحفاة   -

 وبعدها نقوم بقلب االدوار .
دام الصور التي توضم مجريات وباستخمرة اخرى للطالب بصورة مشوقة أسرد القصة   -

 القصة .
 .أخيرًا أطلب من الطالب أن يعيد سرد القصة لفظيًا بمساعدة مني  -
 بعدها أطلب من الطالب أن يعيد سرد القصة . -

 
 
 

 قصة وصور
 
 دمى
 )سلحفاة،أرنب( 

مراقبة أداء 
 الطلبة

15 
 

15 
 

5 
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 عدد الحصص :حصة                                                                                  .  يعبر الطالب عند سؤاله عن الحواس الخمس ووظيفة كل واحدة   الهدف بعيد المدى: 
 التغذية الراجعة الزمن  التقويم الوسائل واألدوات اإلجراءات واألساليب التعليمية األهداف

 التهيئة:  أدخل الصف وألقي التحية على الطالب . 
 التمهيد: ألعب لعبة مع الطالب وهي لعبة الحواس كتمهيد للدرس   

  دقائق 5  

مع نهاية هذه 
الجلسة يتوقع 

من الطالب أن 
يكون قادرًا 

على أن يعبر 
لفظيًا عن 
الحواس 
الخمس 

ووظيفة كل 
واحدة منها 
بعد سمال 

القصة بنسبة 
90% 

 مذاق االطعمةعنوانها ( من المجال الثالث والتي 3باستخدام القصة رقم )العرض: 
 أقوم بما يلي:

 أقوم بتهيئة المكان لسرد القصة لجعله مريحًا قدر اإلمكان. -
 أقوم باحضار القصة مع الصور المتعلقة بها وأضعها بجانب الطالب . -
ألشياء من خالل أحضر مواد معي وشال لتغطية عيني الطالب ونبدأ بالتعرف على ا -

 .اللمس كمدخل للموضول
بعدها احكي قصة الحواس للطالب للتفاعل مع الموضول ونقوم بتمثيل كل حاسة ونعيد  -

 اللعبة مرة أخرى .
وبعدها أحضر ملم وسكر وليمون وفلفل حار وعلبة دواء وبعد التعرف على حاسة الذوق  -

من خالل القصة نقوم بالتعرف على مذاق األطعمة من خالل تذوق الملم والسكر والفلفل 
الحار ال نتذوقه بل اريهم إياه وعلبة الدواء أيضا ونربط السكر باألطعمة الحلوة والملم 

 عليها الملم وهكذا حتى نتعرف على األطعمة المختلفة.باألطعمة التي يوضع 
دام الصور التي توضم مجريات وباستخمرة اخرى للطالب بصورة مشوقة أسرد القصة  -

 القصة .
 بعدها أطلب من الطالب أن يعيد سرد القصة .

 قصة وصور
 

شال ، أدوات مختلفة ، 
وردة وعطر وسكر وملم 
 وفلفل حار وعلبة دواء 

مراقبة أداء 
 الطلبة

15 
 

15 
 
 
 

5 
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 عدد الحصص :حصة                                                                                     .  يعبر الطالب عن مفاهيم مرتبطة بالليل والنهار   الهدف بعيد المدى: 
 التغذية الراجعة الزمن  التقويم الوسائل واألدوات اإلجراءات واألساليب التعليمية األهداف

  
 
 

  

 التهيئة:  أدخل الصف وألقي التحية على الطالب .
 التمهيد: أدخل الصف ومعي بطانية ولعبة ومخدة وأتظاهر بالنعاس.   

  دقائق 5  

 مع نهاية هذه الجلسة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن يعبر لفظيًا عن مفاهيم مرتبطة بالليل والنهار بعد
 %90سمال القصة بنسبة 

 الليل والنهار( من المجال الثالث والتي عنوانها 4العرض: باستخدام القصة رقم )
 أقوم بما يلي:

 أقوم بتهيئة المكان لسرد القصة لجعله مريحًا قدر اإلمكان. -
 أقوم باحضار القصة مع الصور المتعلقة بها وأضعها بجانب الطالب . -
 . على األرض وأقول للطالب ا ن وقت النوم أتى الليل وأنتظر رده فعلهأضع المخدة والبطانية  -
 .أقول له بأن الليل لم يأتي بعد ما زال اليوم نهارًا وحان وقت القصة ثم أبدأ بسرد القصة على الطالب  -

ت وأربط له بعد االنتهاء أعدد أنا والطالب بعض األشياء التي نقوم بها في النهار وفي الليل ونكررها عدة مرا
 النهار من خالل طلول الشمس والليل من خالل ظهور القمر كما بالقصة. 

 اخرى وباستخدام الصور التي توضم مجريات القصة . أسرد القصة للطالب بصورة مشوقة مرة -
 بعدها أطلب من الطالب أن يعيد سرد القصة .

 
 

 

 قصة وصور
 

 بطانية ، لعبة ، مخدة ،  

مراقبة أداء 
 الطلبة

15 
 

15 
 

5 
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 عدد الحصص :حصة                                                                                     .  يصف الطالب مظاهر الفصول األربعة   الهدف بعيد المدى: 
 التغذية الراجعة الزمن  التقويم الوسائل واألدوات اإلجراءات واألساليب التعليمية األهداف

 التهيئة: أدخل الصف وألقي التحية على الطالب.  
التمهيد: أحضر معي بعض المالبس الشتوية والصيفية وأوراق الشجر المتساقطة وبعض أدوات 

 السباحة كالعجل والزهور البرية للفت انتباه الطالب.   

  دقائق 5  

مع نهاية هذه 
الجلسة يتوقع 

من الطالب أن 
يكون قادرًا 
على أن 
مظاهر يصف 

الفصول 
األربعة لفظيًا 

بعد سمال 
القصة بنسبة 

90% 

 الفصول االربعة( من المجال الثالث والتي عنوانها 5العرض: باستخدام القصة رقم )
 أقوم بما يلي:

 .أقوم بتهيئة المكان لسرد القصة لجعله مريحًا قدر اإلمكان 
 لب .أقوم باحضار القصة مع الصور المتعلقة بها وأضعها بجانب الطا 
  أضع جميع األغراض التي جلبتها أمام الطالب وأقول للطالب بأننا اليوم ستعرف على

 الفصول األربعة وأريه صورًا تخ  كل فصل .
 .بعدها أحضر القصة وأبدأ بسردها على الطالب 
  بعد االنتهاء أردد أمام الطالب اسم كل فصل وأريه الصورة وبعدها أقول الفصل ويجب أن

 ة التي تخ  الفصل الذي ذكرته .يحضر لي الصور 
   بعد ذل  نلعب لعبة مع بعضنا أسأله ماذا نعمل في فصل الصيف وهو يعطيني جملة

ويدل على إحدى االغراض التي تخ  هذا الفصل وهكذا حتى نهاية جميع الفصول ونعيد 
 هذه اللعبة مرات كثيرة حتى يتقن الطالب وصف مظاهر كل فصل من الفصول األربعة .  

اخرى وباستخدام الصور التي توضم مجريات  أسرد القصة للطالب بصورة مشوقة مرة -
 القصة .

 بعدها أطلب من الطالب أن يعيد سرد القصة .

 قصة وصور
 

المالبس الشتوية 
والصيفية وأوراق الشجر 
المتساقطة وبعض أدوات 

السباحة كالعجل، 
 والزهور البرية

مراقبة أداء 
 الطلبة

15 
 

15 
 

5 
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 عدد الحصص :حصة                                                                                     .   الهدف بعيد المدى: يعبر الطالب عن وظيفة كل حاسة من الحواس الخمس
 التغذية الراجعة الزمن  التقويم الوسائل واألدوات اإلجراءات واألساليب التعليمية األهداف

 التهيئة: أدخل الصف وألقي التحية على الطالب .  
التمهيد: أسأل الطالب في أي فصل نحن وأريه صور للفصول االربعة ليختار منها وبعدها 

 أحضر معي صورة للحواس الخمس.   

  دقائق 5  

مع نهاية هذه 
الجلسة يتوقع من 
الطالب أن يكون 

قادرًا على أن يعبر 
عن وظيفة كل 

حاسة من الحواس 
الخمس بعد سمال 

القصة بنسبة 
90 % 

 الحواس الخمسة( من المجال الثالث والتي عنوانها 6العرض: باستخدام القصة رقم )
 أقوم بما يلي:

  قدر اإلمكان.أقوم بتهيئة المكان لسرد القصة لجعله مريحًا 
 . أقوم باحضار القصة مع الصور المتعلقة بها وأضعها بجانب الطالب 
  أحضر صورة للحواس الخمس وبطاقات تشمل كل حاسة وأسأله ما هذا الذي تراه

 بالصورة؟ 
  ثم نلعب معًا لعبة الحواس ونبدأ بحاسة الشم وأطلب منه أن يشم الوردة، ثم أحضر

صورة جميلة وأطلب منه النظر إليها ، وبعدها أطلب منه أن يصرة عاليًا وأضع يدي 
 .على أذني 

   ثم أحضر حجارة وأطلب منه لمسها ، ثم أعطيه شوكوالته ليتذوقها . وبعدها نجلس
ر القصة معي ونقوم بسرد القصة مع الحركات في المكان المخص  وأحض

 واإليماءات وبعد أن ننتهي أجعله يعيد من ورائي الحواس الخمس ووظيفة كل حاسة.
اخرى وباستخدام الصور التي توضم مجريات  أسرد القصة للطالب بصورة مشوقة مرة -

 القصة .
 بعدها أطلب من الطالب أن يعيد سرد القصة .

 قصة وصور
 
كوالته ، زهور ، شو 

صور وبطاقات، 
 حجارة

 
 

 مراقبة أداء الطلبة
 
 

ما الذي تراه 
 بالصورة؟ 

15 
 

15 
 
 

5 
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 عدد الحصص :حصة                                                                                       .   الهدف بعيد المدى: يعبر الطالب عن األفعال في الصور
 التغذية الراجعة الزمن  التقويم الوسائل واألدوات اإلجراءات واألساليب التعليمية األهداف

 التهيئة: أدخل الصف وألقي التحية على الطالب .  
 التمهيد: أسأل الطالب أن يسمي لي الحواس الخمس وأضع له أنشودة الحواس الخمس .   

  دقائق 5  

مع نهاية هذه 
الجلسة يتوقع من 

يكون الطالب أن 
قادرًا على أن يعبر 

عن األفعال في 
الصور بعد سمال 

القصة بنسبة 
90% 

 صور ألفعال ومهن مهارات اللغة العربية ) القواعد ( : قسم المجال الرابع  العرض: باستخدام
 أقوم بما يلي:

 أقوم بتهيئة المكان لسرد القصة لجعله مريحًا قدر اإلمكان. -
 وأضعها بجانب الطالب .أقوم باحضار الصور المتعلقة  -
أحضر معي بطاقات ألفعال كثيرة وأطلب من الطالب أن يصف لي كل صورة  -

من الصور التي يشاهدها ، ثم أختار صورة من الصور وأسرد له قصة قصيرة 
عنها وأجعله يعيدها بلغته الخاصة ، ثم أطلب منه أن يختار صورة أخرى 

 ويحدثني عنها بشكل قصة قصيرة .
 
 
 
 
 
 
 

 15 مراقبة أداء الطلبة ألفعال  صور
 

15 
 

5 
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 عدد الحصص :حصة                                                                                       .   الهدف بعيد المدى: يعبر الطالب عن أسماء تشير للمذكر والمؤنث
 التغذية الراجعة الزمن  التقويم واألدواتالوسائل  اإلجراءات واألساليب التعليمية األهداف

 التهيئة: أدخل الصف وألقي التحية على الطالب.  
التمهيد: أضع صور ألفعال على الطاولة أفعال تقوم بها بنت وأخرى ولد وأجعله ينظر 
إليها وأحضر له أيضًا صور للمهن تتضمن المؤنث والمذكر مثل معلم، ومعلمة، طبيب 

 وطبيبة .   

  دقائق 5  

مع نهاية هذه 
الجلسة يتوقع من 
الطالب أن يكون 

أن يعبر  قادرًا على
عن أسماء تشير 
للمذكر والمؤنث 
بعد سمال القصة 

 % 90بنسبة 

 صور ألفعال ومهن مهارات اللغة العربية ) القواعد ( : قسم المجال الرابع  العرض: باستخدام
 أقوم بما يلي:

 القصة لجعله مريحًا قدر اإلمكان.أقوم بتهيئة المكان لسرد  -
 أقوم باحضار الصور المتعلقة وأضعها بجانب الطالب . -
أحضر البطاقات وأضعها على الطاولة وأطلب منه وصفًا لما يراه بالصورة على  -

شكل قصة قصيرة ثم أسأله من الذي يقوم بالفعل . بعد ذل  نقوم بعرض المهن 
هندس، مهندسة ونسمي المهن وأطلب صورة لمعلم ومعلمة وطبيب وطبيبة ، م

من الطالب أن يعيد من ورائي كل مهنة مع التركيز على المذكر والمؤنث واللفظ 
 الصحيم .

  

 صور ألفعال 
 صور لمهن

 15 مراقبة أداء الطلبة
 

15 
 

5 
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 عدد الحصص :حصة                                                                                       الهدف بعيد المدى: يعبر الطالب بكلمات تشير إلى حالتي اإلفراد والجمع.  

 التغذية الراجعة الزمن  التقويم الوسائل واألدوات اإلجراءات واألساليب التعليمية األهداف
 التهيئة:  أدخل الصف وألقي التحية على الطالب  .  

 التمهيد: أطلب منه أن يسمي بعض المهن التي تعلمناها.   
  دقائق 5  

مع نهاية هذه 
الجلسة يتوقع من 
الطالب أن يكون 

ن يعبر  أقادرًا على 
بكلمات تشير إلى 

حالتي اإلفراد 
بعد سمال والجمع 

القصة بنسبة 
90% 

 صور ألفعال ومهن مهارات اللغة العربية ) القواعد ( : قسم المجال الرابع  العرض: باستخدام
 أقوم بما يلي:

 أقوم بتهيئة المكان لسرد القصة لجعله مريحًا قدر اإلمكان. -
 أقوم باحضار الصور المتعلقة وأضعها بجانب الطالب . -

أحضر أغراضًا متعددة لمجموعات مثل مجموعة أقالم ومجموعة محايات ومجموعة برايات 
الوان ثم أطلب من الطالب أعطني قلم واحد وبعدها أطلب منه أعطني أقالمًا  ومجموعة

كثيرة أو أقول له أعطني ثالثة أقالم ونعيد الكرة مع جميع المجموعات وبعدها آخذ قلمًا 
 وأسأل الطالب ما هذا وبعدها آخذ ثالثة أقالم وأسأل الطالب ما هذا؟

 

 مجموعة أقالم
 ومحايات وبرايات

 15 أداء الطلبةمراقبة 
 

15 
 

5 
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 عدد الحصص :حصة                                                                                       الهدف بعيد المدى: يعبر الطالب بصيغة الماضي والمضارع.  

 التغذية الراجعة الزمن  التقويم الوسائل واألدوات اإلجراءات واألساليب التعليمية األهداف
 التهيئة: أدخل الصف وألقي التحية على الطالب وأسأله ماذا تفعل؟   

 التمهيد: أقوم بعدة أفعال أمام الطالب وأجعله يراقبني .   
  دقائق 5  

مع نهاية هذه 
الجلسة يتوقع من 
الطالب أن يكون 

أن يعبر قادرًا على 
بصيغة الماضي 

بعد والمضارل 
سمال القصة 

 %90بنسبة 

 صور ألفعال ومهن مهارات اللغة العربية ) القواعد ( : قسم المجال الرابع  العرض: باستخدام
 أقوم بما يلي:

 أقوم بتهيئة المكان لسرد القصة لجعله مريحًا قدر اإلمكان. -
 أقوم باحضار الصور المتعلقة وأضعها بجانب الطالب . -
أجلس بجانب الطالب وأقول له ماذا كنت أفعل ؟ وأنتظر منه إجابة ثم أسأله ماذا  -

فعلت البارحة ؟ وأقول له ماذا فعلت أنا البارحة وأذكر له االحداث التي عملناها 
البارحة معه في الصف معبرًا بصيغة الماضي. ثم أعرض عليه صورًا الفعال 

 اضي ومرًة بصيغة المضارل.وأقوم بسرد قصة عن الصورة مرًة بصيغة الم
 

 مجموعة أقالم
 ومحايات وبرايات

 15 مراقبة أداء الطلبة
 

15 
 

5 
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 :حصةعدد الحصص                                                                                        الهدف بعيد المدى: يعبر الطالب باستخدام الضمائر ) أنا، لي  ، لك (.  

 التغذية الراجعة الزمن  التقويم الوسائل واألدوات اإلجراءات واألساليب التعليمية األهداف
 التهيئة:  أدخل الصف وألقي التحية على الطالب وأحضر معي لعبة صغيرة .  

 التمهيد: أقوم باللعب باللعبة أمامه وأنتظر رده فعله  .   
  دقائق 5  

مع نهاية هذه 
الجلسة يتوقع من 
الطالب أن يكون 

أن يعبر قادرًا على 
باستخدام الضمائر 
 ) أنا، لي  ، ل  (
بعد سمال القصة 

  %90بنسبة 

 صور ألفعال ومهن مهارات اللغة العربية ) القواعد ( : قسم المجال الرابع  العرض: باستخدام
 أقوم بما يلي:

 لجعله مريحًا قدر اإلمكان.أقوم بتهيئة المكان لسرد القصة  -
 أقوم باحضار الصور المتعلقة وأضعها بجانب الطالب . -
عندما يطلب الطالب مني أن يأخذ اللعبة التي ألعب بها أقوم بالرفض وأقول هذه   -

اللعبة لي وأجعله يعيد من ورائي لي ، ثم أعطيته لعبة تخصه وسألته لمن هذه 
عيد الكرة عدة مرات . وبعدها أحضر معي اللعبة وأقول له هذه اللعبة ل  ون

بعض االلعاب وأقول للطالب أيه لعبة تريد ؟ وأقول له ان يعيد من ورائي أنا بدي 
 لعبة السيارة وهكذا حتى يتقن الضمائر .

 15 مراقبة أداء الطلبة مجموعة ألعاب
 

15 
 

5 
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 (6) ملحق رقم

 المعلم لمجموعة القصص للطلبة ذوي اإلعاقة السمعيةدليل 

 

  القصص:مجموعة نبذة عن 

عبارة عن مجموعة قصصية للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية بصورة مبسطة لمراعاة خصائصهم وذل  

لتنمية اللغة التعبيرية لديهم. وتقوم قراءة القصة على االسلوب السردي الشيق وباستخدام الوسائل 

الفصحى  التعليمية والبصرية المختلفة لتقريب المعنى لهم وأيضًا استخدام لغة ليست بمعقدة كاللغة

وليست بسيطة كاللغة العامية بل يتم سرد القصة بصورة شيقة لإلستفادة منها في تنمية لغتهم 

 . التعبيرية

 :مجموعة القصصمبررات استخدام 

 لزيادة المحصول اللغوي لدى الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية. -1

دامهم للغة لمساعدة الطلبة في التعبير عن مكنوناتهم وتوضيم ما يريدون عن طريق استخ -2

 . التعبيرية

 لرفع مستوى توافقهم النفسي والرضى عن الذات من خالل قدرتهم على التعبير الشفوي. -3

تحضيرهم لعملية الدمج مع الطلبة السامعين والمشاركة الفعالة في مجتمعهم كباقي  -4

 األطفال.
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 ها:مكونات

بنيت حسب  المتنوعة والتيقصة ومجموعة من الصور  20من  تتكون مجموعة القص 

مجاالت ومهارات مقياس اللغة التعبيرية من إعداد الباحثة، والعشرين قصة قسمت حسب 

 المجاالت الثالثة األولى كالتالي:

المجال األول : المهارات اإلستقاللية، وتحوي ست مهارات بنيت على أساسها ستة قص   -

 تعبر بشكل واضم عن كل مهارة من المجال األول.

ستة قص   المهارات اإلجتماعية، وتحوي ست مهارات بنيت على أساسها الثاني:المجال  -

 . تعبر وبشكل واضم عن المفاهيم المتضمنة في المهارات اإلجتماعية

المفاهيم ، وتتضمن ستة قص  بنيت على أساس المفاهيم المتضمنة في  الثالث:المجال  -

 . وي اإلعاقة السمعيةهذا المجال وذل  لزيادة مستوى التعبير الشفوي لدى الطلبة ذ

، ويحوي صورًا للتعبير عنها حسب  ( القواعد ) مهارات اللغة العربية الرابع:المجال  -

مهارات هذا المجال ، ومنها صور ألفعال للتعبير عنها وصور تضم المذكر والمؤنث 

كالمهن وصور تشير إلى المفرد والجمع وأيضًا صور ألفعال للتعبير عنها بصيغة الماضي 

  والمضارل وأخيرًا صور أللعاب للتعبير عنها باستخدام الضمائر أنا ، لي، ل .

 الفئة المستهدفة:

 . طلبة ذوي اإلعاقة السمعية المتوسطة في مدرسة دار األيتام االنجيلية / الخليل

 التطبيق:مدة 

لقاء تدريسي تضمن خاللها قراءة للقص  والقيام باألنشطة المختلفة ومدة  24تكون من 

ة القصة والتعليق دقيقة تشمل التهيئة والتمهيد والقيام باألنشطة المصاحبة لقراء 30كل لقاء 
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بمعدل ستة  3/5/2018وانتهى بتاريخ  20/3/2018عليها. وقد بدأ التطبيق في تاريخ 

 . أسابيع

 التحكيم:

 ( والقيام8) على مجموعة من المحكمين كما في ملحق رقم مجموعة القص تم عرض 

 كا تي:بالتعديالت التي طرحوها 

وهي الفكرة والمغزى، الحدث، يجب أن تحتوي كل قصة على العناصر االساسية فيها  -

 العقدة أو الحبكة، القصة والشخو ، القصة والبيئة.

 طرق سرد القصة:

 كالتالي:وقد اتبعت الباحثة طريقة السرد القصصي 

 إستخدام أنشطة ومواد بصرية وتعليمية أثناء سرد القصة للتوضيم. -

 يطة مع مراعاة خصائ  الطالب التعليمية.إستخدام لغة بس -

 اإلرتجال أحيانًا مع إضافة بعض الكلمات لتوصيل المعنى للطلبة. -

 تهيئة البيئة الصفية ليتمكن الطلبة من اإلستمتال بالقصة. -

 إنصات الطلبة قبل سرد القصة. نالتأكد م -

 سؤال الطلبة بعض األسئلة حول شخصيات القصة والحدث الرئيس فيها. -

 الطلب من الطلبة إعادة سرد القصة بلغته الخاصة. -
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 (7) ملحق رقم  

 (1) . قصة رقماالستقالليةقصص المجال األول: المهارات 
 أين الحمام؟

فنهض بسرعة وارتدى ، استيقظ قاسم على صوت الد ي  وهو يصيم "كوكو كوكو"
وهو في الصف شعر بحاجته للذ هاب إلى الحمام فقام . مالبسه، وذهب إلى المدرسة

: المعلمةفقالت له . لو سمحِت يا معلمتي أريد الذ هاب إلى الحمام: وقال لمعلمتهمسرعًا 

فعاد وسأل  الحمام!يا قاسم وال تتأخر. لكن قاسم طالب جديد ال يعرف أين  اذهب
إذهب وال ، الملعب يا قاسمب نالمعلمة أين الحمام يا معلمتي؟ قالت له المعلمة بجا

 فشكر قاسم المعلمة. . تتأخر
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ق
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 ( 2) صة رقمق
 أشعر بالجوع

 
في الصباح الباكر عندما استيقظ قاسم من النوم شعر بالجول الشديد فذهب إلى أمه 

وقطعة من ، بطعم الفراولة مقلي ًا، ومرب ىأمي أشعر بالجول الش ديد. أريد بيضًا : وقال لها
وشكر أم ه عليه. فقالت ، طعامه وأكل قاسم، الخبز. فأحضرت والدة قاسم كل  ما طلب

 الحمد هلل.: فقال قاسم بصوٍت عالٍ . له هيا نحمد اهلل على نعمه
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 ( 3) قصة رقم
 أنا عطشان

فقد أحضر قاسم كرته ليلعب معه ، مع صديقه محمد ليلعب في الحديقة ذهب قاسم
وأثناء لعبهما معًا بدأ العرق يتصبب منهما فقد شعرا بالحر الشديد والتعب فقد كانت 

أنا عطشان أريد شرب الماء هل يوجد معك : قال محمد لقاسم. درجة الحرارة مرتفعة
من زجاجتي فقد أحضرت كأسين قال قاسم نعم يا محمد تفضل اشرب . بعُض منه

 . شرب محمد وشكر قاسم وقال الحمد هلل. لشرب الماء
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 ( 4) قصة رقم
 أين ملعقتي؟

أم ي أم ي ،هل انتهيِت من : ينادي قاسم، يجلس قاسم على الطاولة ينتظر طعام الغداء
أم قاسم أحضرت . فتجيب أم ه: نعم يا قاسم سأحضره ل  حاالً ؟ تحضير الطعام

الط عام، ووضعت صحنًا من األرز والدجاج على الطاولة، وقالت لقاسم: هيا ُكل يا 
أمي لو سمحت : فنظر قاسم إلى الصحن ولم يرى الملعقة فنادى أمه وقال لها، بني  

. فأحضرت والدة قاسم الملعقة والكأس. أريد ملعقة لتناول الطعام، وكأسًا لشرب العصير

 . ل  يا أمي فقال قاسم ألمه شكرا
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 (5) قصة رقم
 لوحة قاسم
فأحضــــرت المعلمــــة األلــــوان المائيــــة، ، أتــــى موعــــد حصــــة النشــــاط التــــي يحبهــــا األطفــــال

هيا أحبتي ارسموا األشـياء التـي : وقالت لهم، ووزعت األلوان ودفاتر الرسم على الطالب
قــال لهــا : لــُه مــاذا رســمت يــا قاســم فقالــت، تحبــون، أنهــى قاســم الرســمة وأعطاهــا للمعلمــة

. رســمت  جميلــة يــا قاســم أحســنت: قالــت لــه المعلمــة. رســمت شــجرة تفــاٍح وشــمس وورود

قال لها شكرًا يا معلمتي لكن اسمحي لي أن أذهب لغسـل يـدي بالمـاء والصـابون ألنهمـا 
 .  فشكر قاسم المعلمة، يا قاسم اذهب: المعلمةفقالت له . متسختان
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 ( 6) قصة رقم
 آخ يا أسناني

فهو دائمـًا يـذهب إلـى الـدكان ليشـتريها فهـو ، قاسم طفٌل صغير ُيحبُّ تناول الحلوى كثيراً 
دائمــًا تقــول لــه ال تكثــر مــن أكلهــا ألنــ  ستصــاب  لــه، فهــييأكلهــا بكثــرة رغــم تحــذير أمــه 

ه وهــو لكنــه تنــاول الحلــوى دون ســمال كــالم أمــه فــدخلت أمــه عليــ. بتســوس فــي األســنان
ألــــم أقــــل لــــ  أن ال تتنــــاول الحلــــوى بكثــــرة ألنــــ  : وقالــــت لــــه غاضــــبة، يتناولهــــا بشــــراهة

وبعـد مـدة . هز قاسـم كتفـه خجـاًل وقـال لهـا آسـف يـا أمـي األسنان!ستصاب بتسوس في 
ونـادى قاسـم أمـه . صـرة قاسـم آة آة يـا أسـناني يـا ليتنـي سـمعت كـالم أمـي، مـن الـزمن

وأنظـــف أســـناني بالفرشـــاة والمعجـــون ولـــن أتنـــاول الحلـــوى سأســـمع كالمـــ  دائمـــًا : قـــائالً 
 .  أحسنت يا بني: فقالت له أمه. بكثرة
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 : االجتماعيةالمهارات : قصص المجال الثاني
 ( 1) قصة رقم

 رَّد التحية 
كــان جميــل طفــاًل خجــواًل ال يحــب الحــديث مــع ، كــان هنــا  صــبي صــغير اســمه جميــل

األيــام جــاءت صــديقة والدتــه لزيــارتهم ودقــت علــى البــاب ففــتم لهــا جميــل وفــي أحــد . أحـد
مرحبـًا يـا : لكنه تفاجأ أنها صديقة والدته فردت عليه التحية وقالـت لـه، ظنًا منه أنه والده

فلـم يجـب جميـل بـل ذهـب ونـادى أمـه. فاسـتغربت صـديقة ؟ جميل كيف حال  يـا عزيـزي
ت حتـى انتهـت الزيـارة وذهبـت لتتحـدث مـع والدته من تصرفه فالحظـت أمـه ذلـ  وانتظـر 

عن تصرفه الخـاط  وقالـت لـه أن رد التحيـة هـي واجـب يـا بنـي فعليـ  رد  ابنها وأخبرته
شــعر جميـــل بغلطتــه وقـــال ألمــه أنـــا آســف يـــا أمــي لـــن أنســى كالمـــ  أبــدًا فـــرد . تحيــتهم

 .  فرحت والدة جميل بابنها وشكرته على تفهمه. التحية واجب
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 ( 2) قصة رقم
 أنا حزين

دخلــــت المعلمــــة الصــــف وردت التحيــــة علــــى الطــــالب ثــــم نظــــرت الــــيهم وطلبــــت مــــنهم 
. لكنها الحظت أن هنا  طالبًا واحدًا لم يكن يصغي إليهـا. الجلوس وبدأت بشرح الدرس

قــال ، مــا بــ  اليــوم يــا قاســم حــزين وال تشــار  معــي فــي الحصــة: فاقتربــت منــه    وســالته
حزنــت المعلمــة كثيــرا . ألن  أمــي مريضــة جــدًا وهــي فــي الفــراش طريحــةأنــا حــزين : لهــا

نظـر إليهـا مبتسـما . ال تقلق يا عزيزي فوالدت  ستتحسن: وهدأت من رول قاسم وقالت له
 .  شكرًا يا معلمتي: وقال
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 ( 3) قصة رقم
 أنا اسمي حال

بلعبتهـا وال يوجـد حال فتاة صغيرة تسكن في حي صغير ودائمًا هـي وحيـدة تلعـب وحـدها 
وفي أحد األيام انتقلت عائلـة جديـدة فـي حـي حـال وعنـدهم بنـت صـغيرة . من يلعب معها

مثلها. شعرت حال بسعادة كبيـرة وذهبـت لبيـت الفتـاة وردت التحيـة علـى العائلـة فخرجـت 
أنا اسـمي حـال موسـى سـعيد عقـل : ردت حال؟ ما اسم : الفتاة ونظرت إلى حال وسألتها

قالـت الفتـاة وأنـا اسـمي جنـى عـاطف باسـل النجـار سـعيدة : وأنت ما اسم . وأسكن قرب 
 للعب.ابتسمت الفتاتان لبعضهما البعض وقالتا هيا بنا نلعب وذهبتا . بلقائ 
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 ( 4) قصة رقم
 عيد ميالدي

. وستشـــتري أمهـــا لهـــا كعكـــة، اســـتيقظت أريـــام مـــن نومهـــا فرحـــة فـــاليوم هـــو عيـــد ميالدهـــا

اليـوم السـاعة الخامسـة : قالـت األم؟ أمي متى موعـد الحفلـة: أريام إلى أمها وقالتذهبت 
بقيــت اريــام تنتظــر الســاعة حتــى أصــبحت الخامســة فســمعت صــوت الجــرس . يــا حبيبتــي

فرحـت اريـام وقالــت . يـرن وذهبـت لفـتم البـاب فوجــدت جميـع صـديقاتها ومعهـم هــدايا لهـا
أحضرت والدة أريام الكعكة ووضعت . ضوركملهم تفضلوا يا صديقاتي شكرًا لكم على ح

أصـــبم : قالـــت أريـــام؟ كـــم أصــبم عمـــر  يـــا أريـــام: ســتة شـــمول عليهـــا وســـألتها صـــديقاتها
فصاح الجميع بصوت واحد كل عام وأنت بألف خير يا أريـام . عمري اليوم ست سنوات

  . لكم وابتدأ الجميع يغني لها وبعدها قامت أريام باطفاء الشمع وقالت للجميع شكراً 
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 ( 5) قصة رقم
 أين تسكن

قاسم طفـل يحـب اللعـب مـع . يسكن قاسم في مدينة الخليل مع ٌأمه وأبيه في بيت صغير
وفي يـوم م االيـام طـرق بـاب البيـت وذهـب قاسـم لفـتم البـاب . االوالد لكنه ال يعرف أحداً 

لـه نحـن مـن أقاربـ  يـا قاسـم قـالوا ؟ فتفاجأ بأنـاس ال يعـرفهم علـى البـاب فسـألهم مـن أنـتم
تعــرف  لحــم هــلقــالوا لــه فــي مدينــة بيــت ؟ ســألهم قاســم أيــن تســكنون. وســكن بعيــدًا عــنكم

   .  البيت. وأدخلهمقال نعم أشاهدها على التلفاز. رحب قاسم بالضيوف ؟ عنها
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 المهن ( عن6) قصص رقم

 مزرعة البقر
. قالــه محمــد عنــدما ســألته المعلمــة عــن مهنــة والــدههــذا مــا . أبــي عامــل فــي مزرعــة للبقــر

فأنـا أذهـب . وأضاف أيضًا أبي يطعم البقر ويقوم بحلبها ويستخدم في ذل  أجهـزة حديثـة
فأنـا أحـب مهنـة أبـي ألنـه يحضـر لنـا الحليـب الطـازج ، مع أبي وأشاهده وهو يقـوم بعملـه

 .  ا محمدأحسنت ي: شكرت المعلمة محمد على مشاركته، وقالت له. كل يوم
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 أبي عامل
اليوم هو دورها في التحدث عن مهنة  سعيدة، ألناستيقظت سلمى من النوم وهي 

فقد طلبت المعلمة من الطالب التحدث عن مهنة آبائهم فكان اليوم ، والدها في الصف
صباح فهو عامل بناء نشيط يستيقظ باكرًا كل ، وسلمى تحب والدها كثيراً ، دور سلمى

 . ليذهب إلى العمل، حيث يقوم ببناء البيوت الجميلة للناس
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 أبي بائع خضار
 

، فهــي ســعيدة جــداً . فــي يــوم المهــن ســتتحدث أريــام عــن مهنــة والــدها أمــام طــالب صــفها

ويقــوم بتوزيعهــا علــى ، فوالــدها يعمــل فــي بيــع الخضــار والفواكــه. فهــي تحــب والــدها كثيــراً 

أبـي يحضـر لنـا الخضـار والفواكـه الطازجـة : وقالت أريـام. ليقوموا ببيعها للناسالمحالت 

. كل يوم فأنا أحب الخيار والبندورة التي يحضرها أبي وأيضًا أحـب التفـاح ال ـذي يحضـره

 .  فنحن نتناول الخضار والفواكه الطازجة كل يوم
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 أبي شرطي

بعــد أن ســألته المعلمــة عــن مهنــة . أبــي شــرطي صــاح قاســم بصــوٍت عــاٍل ..أبــي شــرطي
أبــي يعمـل فــي مركـز شــرطة حلحــول، : والـده. وأكمــل قاسـم حديثــه الشـي ق عــن والــده قـائالً 
باللصـو  الـذين يسـرقون  الظلـم، ويمسـ فهو يحافظ علـى األمـن فـي المدينـة، ويحـارب 

 .  أحُب أبي، أبي بطل في نظري، من البيوت
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 المفاهيم: : قصص المجال الثالث
 
 ( 1) قصة رقم

 كبير وصغير
كــان يــا مكــان فــي قــديم الزمــان، كــان هنــا  خروفــان خــروف صــغير وآخــر كبيــر، وكانــا 

وفــي أحــد األيــام ذهــب الخروفــان إلــى الحقــل ليــأكال العشــب، وكانــت . يحبــان اللعــب معــاً 
 شــجرتين،الشــمس ســاطعة والجــو شــديد الحــرارة، فبحثــا عــن شــجرة ليختبئــا تحتهــا فوجــدا 

ـــرة واألخـــرى قصـــيرة وصـــغيرة أحـــدهما ـــة وكبي والخـــروف ، فركضـــا نحـــو الشـــجرتين، طويل
والخــروف الكبيــر اختبــأ تحــت الشــجرة ، الصــغير اختبــأ تحــت الشــجرة القصــيرة والصــغيرة

 .  الطويلة والكبيرة
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 ( 2) قصة رقم
 نب والسلحفاةاألر 

مــان، كــان هنــا  أرنـــٌب   مغــروٌر يعــيش فــي الغابــة، وكـــان كــان يــا مــا كــان فـــي قــديم الز 
يفتخر دائمًا بأن ه أسرل الحيوانات، وال أحد يستطيع أن يتغل ب عليـه، وفـي يـوٍم مـن األي ـام 
شـــاهد ســـلحفاًة مســـكينًة تمشـــي بـــبطٍء شـــديد، وراح يســـتهزئ بهـــا ويقـــول لهـــا: يـــا لـــ  مـــن 

بق أنا وأنـت وسـوف مسكينة، فأنت بطيئٌة جد ًا جد ًا، فقالت له الس لحفاة: ما رأي  أن نتسا
نرى من سيفوز؟!! وافق األرنب على عرض السلحفاة وذهبـا معـًا، وبـدأ الس ـباق واألرنـب 
ر لن تغلبني هـذه البطيئـة. أثنـاء السـباق توق ـف األرنـب مـن الـركض لكـي ينـام ويأخـذ  يكر 
 قسطًا من الراحة فالسلحفاة ما زالت في بداية الط ريق، ولكن  السلحفاة تابعت المشي ولـم
ــا اســتيقظ األرنــب  تتوق ــف أبــدًا، ووصــلت إلــى الن هايــة ومــا زال األرنــب المغــرور نائمــًا، فلم 
مــن نومــه وجــد أن  الســلحفاة قــد انتصــرت عليــه، فتفاجــأ بــذل ، وأخــذ يبكــي علــى خســارته 
 .المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ة
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 (3) قصة رقم
 مذاق األطعمة  

 ليسمعهم.عندما دخل سامي المطبخ سمع حوارا يدور بين األطعمة فتوقف 
ابتدأ الليمون بالتحدث قائاًل: أنا الليمون لوني أصفر أو أخضر وطعمـي حـامٌض فانـا مـن تضـعه ام 

 الطعام.سامي على السلطة وعلى بعض انوال 
طعمي حلو ويحبنـي الصـغار والكبـار ويضـعونني علـى الشـاي والقهـوة ومختلـف  فقال: أناأما السكر 

 كثرت مني ستصاب أسنان  بالتسوس. انوال الحلويات فانا السكر، لكن إن أ
وقال الملم: لكني اهم واحد فيكم فانا من يوضع على الطعام فبـدوني ال طعـم للطعـام الـذي يقدمونـه 

 . فهم ال يستطيعون االستغناء عني
ار ال يستطيع أكلي إال الكبار، فأنا في الفِم مثُل النار حاٌر حار  . فقال الفلفل: أما أنا فطعمي ح 

 عنكم.سامي حوارهم جميعًا قال لهم: مهما كان مذاقكم فنحن ال نستطيع اإلستغاء  فلما سمع
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



170 
 

 

 ( 4) قصة رقم
 النهار والليل

اســتيقظ قاســم فــي الصــباح البــاكر علــى صــوت الــدي  وهــو يقــول كوكــو كوكــو ثــم بــدأ ضــوء النهــار 
أمه فكانت تحضر له طعام الفطـور. قـال لهـا: صـباح الخيـر يـا أمـي،  وذهب ليرىيسطع، قام قاسم 

قاســم فــي الخــارج  خارجــًا تــأخرردت أمـه صــباح النــور يــا حبيبــي. تنــاول قاســم الطعــام وذهــب ليلعــب 
يتـأخر. خـاف قاسـم وركـض إلـى البيـت واسـتقبلته امـه غاضـبة أيـن أنـت يـا قاسـم  أالونسي كالم أمه 

يعيــدها مــرًة  أالقاســم ألمــه ووعــدها  اعتــذري الســماء وقــد حــل الليــل. أنظــر فــي الســماء ألن القمــر فــ
 ُأخرى، وذهب لينام فقد حل الليل. 
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 (5) ة رقمقص
 الفصول األربعة

قام طالب الصف األول برسم الفصل المفضل لديهم. ثـم طلبـت المعلمـة مـنهم أن يتحـدث كـل واحـد 
 رسمته.عن 

ي أوقاتـًا ممتعـة فيـه، إلـى قلبـي ألننـي أقضـ رسمت فصل الصيف، فهـو أحـب الفصـولقال أمير: أنا 
 الشاط .فأنا أذهب لكي أسبم فأنا أحب السباحة واللعب على 

 فصل الخريف ففيه تتساقط األوراق ويكون لونها جمياًل بلون الليمون. فأحبقال جود: أما أنا 
الجــو بــاردًا وتتســاقط األمطــار والثلــوج وأكـــون  قالــت أريــام: أمــا أنــا فأحــب فصــل الشــتاء ففيـــه يكــون

 . بجانب المدفأة أشرب الكاكاو الساخن
ــًا ونقطــف الــورود الجميلــة الملونــة  قالــت ســلمى: أمــا أنــا فأحــب فصــل الربيــع ففيــه يصــبم الجــو دافئ

 . وتصبم االرض خضراء
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 ( 6) قصة رقم
 الحواس الخمس

 يسمع:قاسم  صديقهم بينهم وكانكانت الحواس تتشاجر فيما بينها من منهم األهم وابتدأ الحوار 
حاســة الســمع: أنــا األذن التــي تســمع جميــع األصــوات، تســمع صــوت العصــافير وصــوت الموســيقى 

 . وصوت الحيوانات
األطفـــــال حاســـــة النظـــــر: أنـــــا العـــــين أرى األشـــــياء، أرى الشـــــمس والقمـــــر أرى الـــــورود والشـــــجر أرى 

 . الصغار
 . حاسة الشَّم: أنا األنف أشم رائحة الطعام، ورائحة العطر، ورائحة الدخان فأنا حساس للروائم

ار والحلو والحامض والمر كمان  . حاسة التذوق: أنا اللسان أتذوق طعم الطعام المالم والح 
الســاخن والحــاد والخشـــن حاســة اللمــس: أنــا اليــد أحمـــي الجســم مــن األذى فأنــا أميــُز الجســـم البــارد و 

 الخطر.وأحذر الجسم من 
وبعد أن انتهت الحواس من الحوار قال لهم قاسم جميعكم بنفس األهمية فنحن ال نستطيع االستغناء 

 . عنكم. قالت الحواس جميعها بصوت واحد نعم صحيم دعونا نتوقف عن الشجار
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 ( القواعد  ) مهارات اللغة العربية: المجال الرابع
 

 صور ألفعال 
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 والمؤنث:صور لمهن للمذكر 
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 (8) ملحق رقم

 .ومجموعة القصصذوي اإلعاقة السمعية، للطلبة أسماء المحكمين لمقياس اللغة التعبيرية 
 

 
 

 مكان العمل التخصص الدرجة العلمية االسم الرقم

 جامعة القدس قياس وتقويم بروفيسور د عفيف زيدانا. 1

 جامعة القدس أساليب تدريس دكتوراه د. ابراهيم الصليبي 2

 جامعة القدس أساليب تدريس  دكتوراه د. إيناس ناصر 3

مشرف التعليم الجامع  تربية خاصة ماجستير باسم رمان . أ 4
 مديرية ضواحي القدس

 طالب دكتوراه أساليب تدريس اللغة العربية ماجستير سامي المصريأ. 5

 جامعة القدس تربية خاصة دكتوراة د. سعيد عوض 6

 جامعة القدس علم نفس دكتوراه إشقيرسمير د.  7

عبد الناصر د.  8
 السويطي

 جامعة الخليل أساليب تدريس دكتوراه

 عمان األهليةجامعة  سمع ونطق ماجستير غدير الدي  عمريأ. 9

 جامعة القدس أساليب تدريس دكتوراه غسان سرحاند. 10

اإلحصاء التطبيقي وعلم  ماجستير فؤاد عمرو . أ 11
 البيانات

 مدرسة دار األيتام اإلنجيلية

 جامعة الخليل علم نفس دكتوراة د. كامل كتلو 12

 مدرسة دار األيتام اإلنجيلية علم نفس ماجستير منال إقنيبيأ. 13

 جامعة بيرزيت تربية دكتوراه نعيم  أبو الحم  د. 14

أساليب تدريس ذوي  ماجستير أ.هبة النتشة 15
 اإلحتياجات الخاصة

بيرزيت + جمعية جامعة 
 االمل للصم
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 (9) ملحق رقم

 تسهيل المهمة
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 فهرس المالحق
 100..........................مقياس اللغة التعبيرية للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية قبل التحكيم :( 1ملحق رقم )
 103...................( : مقياس اللغة التعبيرية للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية بعد التحكيم.......2ملحق رقم )
 105................... ................... .............التعليمية لعينة الدراسةالخصائ  : ( 3ملحق رقم )
 109...................................................الخطط التربوية الفردية لعينة الدراسة: ( 4ملحق رقم )
 117ة لعينة الدراسة.................................................( : الخطط التعليمية الفردي5ملحق رقم )
 149 ............................دليل المعلم لمجموعة القص  للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية: ( 6ملحق رقم )
 152........................................( : مجموعة القص  للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية.7ملحق رقم )
 176......أسماء المحكمين لمقياس اللغة التعبيرية لذوي اإلعاقة السمعية، ومجموعة القص : ( 8ملحق رقم )
 177............................................................. ..........تسهيل المهمة :( 9ملحق رقم )

 
 
 

 فهرس الجداول
 11( العالقة بين درجة الفقدان السمعي مقاسه بالديسبل والقدرة على سمال األصوات وفهم الكالم1.2جدول رقم )

 59( نتائج المجاالت االربع من مقياس اللغة التعبيرية قبل تطبيق القصة وبعدها................... 2.4جدول)
 63نتائج عينة الدراسة األربع قبل تطبيق القصة وبعدها................... ...................( 3.4جدول )

 
 
 
 

 فهرس األشكال
 16: هرم البدائل التربوية للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية........... .................................1.2الشكل 

 55................................... ......................... (Wehman, 1981نموذج ) :2.3شكل ال
 65: نتائج مستوى االستجابة القبلي والبعدي للطالب )م.م(  للمجال األول ) المهارات االستقاللية(.. 3.4الشكل 
 66ال الثاني ) المهارات االجتماعية(.. : نتائج مستوى االستجابة القبلي والبعدي للطالب )م.م(  للمج4.4الشكل 
 67: نتائج مستوى االستجابة القبلي والبعدي للطالب )م.م( للمجال الثالث ) المفاهيم(.............. 5.4الشكل 
 68القواعد() )م.م( للمجال الرابع )مهارات اللغة العربيةاالستجابة القبلي والبعدي للطالب:نتائج مستوى .6الشكل 
 69(  نتائج مستوى االستجابة القبلي والبعدي للطالب )ق.م(  للمجال األول )المهارات االستقاللية( 7.4)الشكل 
 70( نتائج مستوى االستجابة القبلي والبعدي للطالب )ق.م(  للمجال الثاني ) المهارات االجتماعية( 8.4الشكل )
 71)ق.م( للمجال الثالث )المفاهيم( ............ ( نتائج مستوى االستجابة القبلي والبعدي للطالب 9.4الشكل )
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( نتائج مستوى االستجابة القبلي والبعدي للطالب )ق.م(  للمجال الرابع )مهارات اللغة العربية  10.4الشكل )
 72)القواعد( ................... ................... ................... ................... ............. 

 73( نتائج مستوى االستجابة القبلي والبعدي للطالبة )آ.ر( للمجال األول )المهارات االستقاللية(11.4لشكل )ا
 74( نتائج مستوى االستجابة القبلي والبعدي للطالبة )آ.ر( للمجال الثاني )المهارات اإلجتماعية(12.4الشكل )
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 77( نتائج مستوى االستجابة القبلي والبعدي للطالبة )س.ر(للمجال األول )المهارات االستقاللية(15.4الشكل )
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 فهرس المحتويات
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