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 اإلهداء
 
 

 أبي    ...    بو  كشجعني ببف أسلؾ طرييان  علمني حب العلـ إلى مف 
 
 أمي...    ف  الحب كالحنا رمز، سحت أقداميا إلى مف جعؿ اهلل الجنة  

 
  إخوتي وأخواتي  ... إلى مف شارتكني حب أبي كأمي  

 
 مشية الدراسة لكا معي الدعـ المادم كالمعنكم كسحـمف قدمكا لي لي إ... 

 ( مريم – منة – محمد –مصطفى )                           زوجي نياد وأوالدي األعزاء
 
 جميع أقاربي وأصدقائي وزمالئي...إلى الذيف غمركني بالحب كالنصيحة كالسكجيو  

 
  إلى الذم شجعني كمازاؿ يشجعني للعمؿ في مجاؿ الصـ 

                                         عمي األستاذ درويش الحولي  
 

 وأسرىم الصم...  األعزاء أحبائي إلى   

 

 المجاالت  مخسلؼ في كالعامليف كالباحثات الباحثيف جميع إلى... 

 

أىدي ىذا العمل المتواضع  
 

 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم



 ج

 

 وعرفان شكر
 

َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلحًا َتْرَضاُه َوَأْدِخْمِني  َربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَميَّ َوَعَمى "
اِلِحينَ  ِبَرْحَمِتَك ِفي  "  ِعَباِدَك الصَّ

 (١٩،النمؿ)                                
 

 العمؿ الذم ىذا إلنجاز العيبات سخطي على أعانني الذم العظيـ اهلل أشتر شيء تؿ قبؿ
 الجزاء، كليـ خير عني اهلل جزاىـ كاألكفياء المخلصيف مساعدة ثـ اهلل، سكفيؽ لكال ليتسمؿ ما تاف
 : مف تبل بالجميؿ كالعرفاف بالسيدير كأخص كالسيدير، الشتر عظيـ مني
 الجيد كالضراء كسحمؿ مف السراء في كلحظة خطكة تؿ في معي تاف إلى زكجي، الذم 

خراج  لي أثناء المبلئـ الجك سكفير سبيؿ في كذلؾ اهلل إال يعلمو ال ما كالعناء دراسسي، كا 
. رسالسي إلى النكر

  إلى مشرفىيَّي : 
. محمكد محمد الرنسيسي. د    
    . عبلء مصطفى اليليس. د                

. احسجسيا كالنصيحة تلما المشكرة لي ييدما زاال ما الذيف 
 ىذه نيطة سخص أم كالمشكرة في بالنصح علي يبخؿ لـ الذم حسف النجار، إلى الدتسكر 

 . الخير تؿ اهلل كجزاه فيو اهلل بارؾ غيرىا، في حسى أك الدراسة،
 مف دعـ لي قدمكه لما اإلسبلمية، بالجامعة السعليـ ستنكلكجيا قسـ في األساسذة جميع إلى 

 . جميعان  فييـ اهلل بارؾ كمشكرة، كنصح
  الرسالة ىذه مناقشة بيبكليـ شرفكني الذيف المناقشة، لجنةإلى . 
  إلى جمعية أطفالنا للصـ السي تانت منبت فترسي في ستملة دراسسي كأخص بالذتر األسساذ

 .نعيـ تباحة لما قدمو لي مف مساعدة أثناء فسرة دراسسي النظرية
 مصطفى صادؽ الرافعي الثانكية للصـ  مدرسة جميع أعضاء الييئة السدريسية في إلى

 لي بسطبيؽ أدكات دراسسي ككفرت لي سمحت  األسساذة جياد علي حسف السيكعلى رأسيـ
 .البلزمة تافة اإلمتانيات

 اخسيار اإلشارة المناسبة لبعض المفاىيـ العلمية  في ساعدني الذم األسساذ فضؿ تراز، إلى
 .فيو اهلل فبارؾ في ىذه الدراسة 



 د

 

 بيذه الخاص بمساعدسي بسصميـ البرنامج قاـ كالذم مرتز ستنكجيؿ ميديا سكفت، إلى 
 .لدراسةا
  سشجيع تلمة أك مشكرة لي كقدـ الدراسة، أدكات سحتيـ في ساىـ مف تؿ إلى . 

 
 ... كأخيران 
 . الخير تؿ عني اهلل فجزاىـ الدراسة، ىذه إسماـ في ساعدني مف لتؿ شترم أترر

 ."باهلل إال سكفييي كما"كأبدان  دكمان                                  كأقكؿ
 
 

 الباحثة
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ممخص الدراسة 
 

فاعمية برنامج مقترح قائم عمى المثيرات البصرية الكتساب ىدفت ىذه الدراسة السعرؼ إلى 
كقد سحددت مشتلة الميارات اإللكترونية لدى طالبات الصف العاشر األساسي المعاقات سمعيًا ، 

 :الدراسة في السؤاؿ الرئيس اآلسي
برنامج ميسرح قائـ على المثيرات البصرية التسساب الميارات اإللتسركنية لدل طالبات  ما فاعلية

 الصؼ العاشر األساسي المعاقات سمعيان ؟
 :كيسفرع منو األسئلة الفرعية اآلسية

ما المثيرات السعليمية البصرية في ضكء احسياجات المعاقيف سمعيان؟  .1
ما الصكرة الميسرحة لسطكير المثيرات البصرية المناسبة في تساب الستنكلكجيا للصؼ  .2

 العاشر؟
العاشر  الصؼ لطالبات الستنكلكجيا تساب في الكاردة األساسية اإللتسركنية الميارات ما .3

 ؟األساسي
 السجريبية المجمكعة طالبات درجات اتمسكسط بيف إحصائية داللة ذات فركؽ سكجد ىؿ .4

 لبلخسبار البعدم السطبيؽ في الضابطة المجمكعة طالبات درجات اتكبيف مسكسط
 ؟ الخاص بكحدة االلتسركنياتالسحصيلي

السجريبية  المجمكعة طالبات درجات طاتمسكس بيف إحصائية داللة ذات فركؽ سكجد ىؿ .5
 المبلحظة لبطاقة البعدم السطبيؽ في الضابطة المجمكعة طالبات درجات اتكبيف مسكسط

  الخاصة بكحدة االلتسركنيات ؟للميارات اإللتسركنية
كلئلجابة عف ىذه األسئلة قامت الباحثة ببناء أدكات الدراسة كالسي سمثلت في بطاقة المبلحظة 

فيرة ، باإلضافة إلى االخسبار السحصيلي حيث ستكف  (20)للميارات اإللتسركنية، حيث ستكنت مف 
بالميارات اإللتسركنية إعداد قائمة بندان اخسباريان مف نكع اخسيار مف مسعدد، بعد أف قامت ب (20)مف 

 عرضت األدكات صدؽ  كلضماف،(الكحدة الثانية)الكاردة في تساب الستنكلكجيا للصؼ العاشر
 كطرؽ مناىجذكم خبرة عالية إما في مجاؿ اؿ المحتميف مف مجمكعة على األدكات الباحثة
مف ، كة األدكاتلسبتد مف سبلـ، أك في مجاؿ الستنكلكجيا، كسـ إجراء السعديبلت المطلكبة كاالسدريس
 . ىاطبيؽثـ ت

تما قامت الباحثة ببناء برنامج سعليمي كفيان للمعايير السربكية لبرامج الصـ، التسساب المفاىيـ 
 .كالميارات اإللتسركنية كسـ بناؤه ليييس فاعلية المثيرات البصرية المسسخدمة



 و

 

كسـ اخسيار عينة قصدية مف مدرسة مصطفى صادؽ الرافعي الثانكية للصـ، حيث أف 
الباحثة سعمؿ فييا تمعلمة لمادة الستنكلكجيا، كالعينة متكنة مف شعبسيف إحداىما سمثؿ المجمكعة 

 .طالبة مف طالبات الصؼ العاشر (26)السجريبية، كاألخرل الضابطة، كقد بلغ عددىف 
 :كاسسخدمت الباحثة كفيان لطبيعة الدراسة ثبلثة مناىج ىي

في تساب الستنكلكجيا  (اإللتسركنيات)لسحليؿ محسكل الكحدة الثانية : المنيج الوصفي التحميمي.1
 .للصؼ العاشر، كذلؾ السسخراج قائمة الميارات اإللتسركنية الكاردة في كحدة اإللتسركنيات

لبناء البرنامج السعليمي كالذم ييدؼ إلى اتسساب بعض الميارات اإللتسركنية : المنيج البنائي.2
 .لدل طبلب الصؼ العاشر

كذلؾ لدراسة فاعلية المثيرات البصرية المسمثلة في البرنامج السعليمي في  : المنيج التجريبي. 3
ضكء احسياجات المعاقيف سمعيان التسساب الميارات اإللتسركنية في منياج الستنكلكجيا لدل طالبات 

، حيث سسعرض المجمكعة السجريبية للبرنامج الذم أعدسو الباحثة، (صـ)الصؼ العاشر األساسي 
 .بينما سسليى المجمكعة الضابطة سدريسان للكحدة الدراسية بالطريية العادية

 :وبعد تطبيق المعالجات اإلحصائية عمى درجات التطبيق البعدي أظيرت النتائج
 بيف مسكسطات درجات طالبات (  =0.05 )كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مسسكل . 1

المجمكعة السجريبية كبيف مسكسطات درجات طالبات المجمكعة الضابطة في السطبيؽ البعدم 
. لبلخسبار السحصيلي لصالح المجمكعة السجريبية سعزل للمثيرات البصرية

 بيف مسكسطات درجات طالبات (  = 0.05 )كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مسسكل . 2
المجمكعة السجريبية كمسكسطات درجات المجمكعة الضابطة في السطبيؽ البعدم لبطاقة المبلحظة 

.  للميارات اإللتسركنية لصالح المجمكعة السجريبية سعزل للمثيرات البصرية
 

سطبيؽ كفي ضكء النسائج السابية، سـ سيديـ السكصيات كالسي سيدؼ إلى ضركرة سبني الكزارة 
 إجراءبرامج شبيية بالبرنامج السعليمي الذم صمـ في ىذه الدراسة في سدريس فئة الصـ، كتذلؾ 

ذكم  مكاضيع مسعددة، لخدمة ، كالمثيرات البصرية فيبالحاسكمجاؿ  في أخرل دراسات
 لمعلميفة ؿسدريبي دكرات عيدكتذلؾ  ،خاصبشتؿ عاـ، كفئة الصـ بشتؿ االحسياجات الخاصة 

 إلى المعلميف لسكجيو كذلؾ السعلـ، سينيات مجاؿ في مسخصصيف بإشراؼالعامليف في مجاؿ الصـ 
، كفؽ مكاصفات المحكسبة السعليمية البرامج إنساج في كخاصة السعلـ، في السينية اسسخداـ تيفية

 .سربكية صحيحة للمساعدة في سدريس الصـ
 



 ز

 

 تما اقسرحت الباحثة ضركرة إجراء بحكث مماثلة ليذا البحث لسصميـ كسطكير برامج 
كدعت إلى دراسة . تمبيكسر مسعددة الكسائؿ في مكضكعات دراسية أخرل، كالسعرؼ على فاعليسيا

 .سطكير المثيرات البصرية في التساب المدرسي للمعاقيف سمعيان في مراحؿ دراسية أخرل
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 فهــــرس الموضـــوعـــــات
 

 الصفحة   الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع         
 ب اإلىػػػػػػػػػػػػػػػػداء

 د الشتر كالسيدير
 ىػ ملخص الدراسة

 ط فيرس المكضكعات
 ؾ قائمة األشتاؿ 

 ؿ قائمة الجداكؿ
 ـ قائمة المبلحؽ

 خلفٌة الدراسة:الفصل األول

 2 ميدمة الدراسة
 5 مشتلة الدراسة
 5 فركض الدراسة
 6 أىداؼ الدراسة
 6 أىمية الدراسة
 7 حدكد الدراسة

 8 مصطلحات الدراسة
 اإلطار النظري:الفصل الثانً

 المثيرات البصرية :المحور األول

 11 مفيـك المثيرات البصرية 
 13 أنكاع المثيرات البصرية

 15نظريات سصنيؼ الصكر كالمثيرات البصرية السعليمية 
 22 دكر المثيرات البصرية في عملية السعلـ

 24 أىمية اسسخداـ المثيرات البصرية
 25 العكامؿ المؤثرة في اسسخداـ المثيرات البصرية

 27 مكاصفات المثير البصرم غير اللفظي
 28 (التسابة )مكاصفات المثير البصرم اللفظي 

 29سمات المثيرات البصرية السعليمية الجيدة 
 37سس سصميـ المثيرات البصرية أ
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 39الصعكبات الخاصة بالمثيرات البصرية غير اللفظية في التساب المدرسي الحالي 
 40 الصعكبات الخاصة بالمثيرات البصرية اللفظية في التساب المدرسي الحالي
الصعكبات الخاصة باسسخداـ لغة اإلشارة مع المثيرات البصرية في التساب 

 المدرسي الحالي
40 

 اإلعاقة السمعية: المحور الثانً

 41 السربكمالمدخؿ 
 42 الطبي المدخؿ

 43  السمعيةاإلعاقةسباب أ
 43   السمعية اإلعاقةسصنيؼ 

 45 السمع كضعاؼ الصـ مع السكاصؿ طرؽ
 المعاقين سمعياً احتياجات : المحور الثالث

 50خصائص نمك الطبلب المعاقيف سمعيان كمسطلباسيا السربكية 
 51أثر فيداف حاسة السمع على النمك الجسمي لؤلصـ 

 51  المسطلبات السربكية للنمك الجسمي للمعكؽ سمعيان 
 51خصائص النمك اللغكم 

 52المسطلبات السربكية للنمك اللغكم كرعايسيا 
 53 خصائص النمك العيلي لؤلصـ كضعؼ السمع

 55   المطالب السربكية للنمك العيلي
 55 السمع الخصائص النفسية لؤلصـ كضعيؼ
 56 المطالب التربوية لمنمو االنفعالي

 56  خصائص النمك االجسماعي لؤلصـ كضعيؼ السمع
 57 المطالب السربكية للنمك االجسماعي
 58 الحاجات السربكية للسبلميذ الصـ

 الميارات اإللكترونية: المحور الرابع
 62 سعريؼ الميارة

 63 :الميارة خصائص
 63 خطكات سعلـ الميارات العلمية
 64 مبادئ عامة في سعليـ الميارة

 64 الميارات سصنيؼ



 ي

 

 65 الميارات اإللتسركنية
 بةالمحوس مجاالبر: المحور الخامس

 67 ـالسعلي في المسسخدمة الحاسكب برامج
 68 السعليـ في الحاسكب اسسخداـ أىداؼ

 69معايير كقكاعد سصميـ البرمجية السعليمية الجيدة  
 70 المكاصفات السربكية كالفنية لبرامج التمبيكسر مسعددة الكسائؿ للسبلميذ الصـ

 الدراسات السابقة: الفصل الثالث

 74 تناولت البرامج المحوسبةالدراسات التي : المحور األول
 78 السعليؽ على دراسات المحكر األكؿ

 80 المثيرات البصريةالدراسات السي سناكلت : المحكر الثاني 
 83 السعليؽ على دراسات المحكر الثاني

 84 سناكلت الميارات االلتسركنيةالدراسات السي : لثالمحكر الثا
 88 السعليؽ على دراسات المحكر الثالث

 91 مدل اسسفادة الباحثة مف الدراسات السابية
 الطرٌقة واإلجراءات: الفصل الرابع

 93 منيج الدراسة
 94 عينة الدراسة

 95 أداة سحليؿ المحسكل
 98 ان  المعاقيف سمعيالطلبةاقسراحات عملية لسدريس 

 99 مبررات بناء البرنامج المحكسب
 100المحكسب  البرنامج بناء ك إعداد

 109 أدكات الدراسة
 109السحصيلي  االخسبار

 115 بطاقة المبلحظة 
 119 خطكات الدراسة

 119 المعالجات اإلحصائية المسسخدمة في الدراسة
 نتائج الدراسة وتفسٌرها والتوصٌات والمقترحات: الفصل الخامس
 121 اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ 
 122 اإلجابة عف السؤاؿ الثاني 
 123 اإلجابة عف السؤاؿ الثالث 
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 ولالفصل األ
 خمفية الدراسة

 
 المقدمــة

 بإعداد النشء حسى يسمتف إنساف اليرف العشريف ان  تبيران إف طبيعة العصر سسطلب اىسماـ
 السراث في كىناؾ سضخـ مسسمر المعرفيمف اسسيعاب حضارة ىذا العصر كىك عصر االنفجار 

 .الثيافي

أحد األرتاف الرئيسية ، كفي ظؿ السعليـ المعساد الحليؼ األكؿ للمعلـ المدرسيكيعد التساب 
السي سيكـ علييا عمليات السعليـ في مدارسنا فيك أحد العكامؿ المؤثرة في ستكيف السلميذ فتريان كنفسيان 

اتسساب الميارات، كاالسجاىات، كالييـ، إذ يشمؿ مجمكعة مف الخبرات غير المباشرة مف خبلؿ 
، أك مصكر، سسيـ في  السي يسضمنيا المنيج المدرسي كييدـ للطالب في شتؿ متسكب أك مرسـك

 .جعلو قادران على بلكغ أىداؼ المنيج المحدد سلفان 

 للسبلميذ مساعدسيا في المدرسية للتسب المصاحبة السكضيحية كالرسكـ الصكر أىمية        كسبسي

 الصكر يسسخدـ الذم السعليـ أف تما ، عبلقات مف يسضمنو ما كفيـ المتسكبة المعلكمات سفسير على
 كالرسكـ الصكر لمضمكف كبالنسبة الذىنية العمليات نمك حيث مف اللفظي السعليـ يفكؽ كالرسكـ

 الصكرة في المسضمنة األشياء مبلحظة على يعسمد المضمكف ليذا السلميذ سفسير فإف اإليضاحية
 على السبلميذ سدريب كيعد الصكرة، في لؤلشياء المتانية العبلقات على كالسعرؼ المرئية كخصائصيا

 كجكانب االخسبلؼ جكانب بيف كالميارنة كعبلقاسيا مضمكنيا اتسشاؼ أجؿ مف الصكرة مبلحظة
 على قادران  السلميذ يجعؿ ىذا تؿ الصكر مف كاالسسدالؿ كالكصؼ االسسنساج إلى باإلضافة فييا السشابو
  (6: 1994 الجزار، . )المناسبة السفتير عمليات إدراؾ مف كيمتنو ،كالسليـ المنظـ السفتير

 

الميمة، كالسي ليا عبلقة تبيرة بالسغيرات  الدراسية المكضكعات مف الستنكلكجيا مادة تما أف
طبيعة  مف بو سسميز لما الدراسية األخرل، المكاد مف مف غيرىا صعكبة األتثر كربما لمحيطة،
مكاتبة السطكر كاالنفجار المعرفي السي سحساج إلى أف سطبؽ كسيدـ  سرتيزىا على في سسمثؿ سربكية

في جميع   المسعلميف عند قبكالن  أتثر سعلميا كبذلؾ يصبح. شتؿ يحاتي الكاقع بعيد عف المجردات
حييية المعرفة  يدرؾ أف المسعلـ بيا يسسطيع محسكسة أشياء على سعسمد تانت ألنو تلما المراحؿ

. اليكمية حياسو في الستنكلكجيا كيكظفيا
كبالرغـ مف كجكد بعض المثيرات البصرية في تساب الستنكلكجيا الميدـ لطبلبنا إال أف 

المناسبة لفئة  محسكل التساب يغفؿ عف كجكد الصكر كاألشتاؿ كالرسـك كاإلشارات السكضيحية
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الصـ، فيك ميدـ للطبلب العادييف الذيف يسمعكف كيستلمكف لذلؾ فإف محسكل التساب ال يعد مشكقان 
تما أف ىناؾ مشتلةن ، النسباىيـ، كسرتز مكضكعاسو على األشياء المجردة غير المحسكسة كال جاذبان 

.  كىي زيادة أعبائيـ السي سحد مف إعداد الكسائؿ السعليمية كاسسخداميا،سسعلؽ بمعلمي الصـ
كال يخفى علينا أف اليدؼ األسمى مف عملية السربية كالسعليـ ىي إعداد اإلنساف النمكذجي 

 ،المعرفي الجديد اليادر على الستيؼ مع السطكر المعرفي اليائؿ كثكرة المعلكمات كالسسارع
مخسلؼ مجاالت الحياة السي  كستنكلكجيا المعلكمات، نسيجة للسطكرات، كالسغيرات، كالسيدـ السريع في

فمع نمك الدراسات المسعلية  بذكم االحسياجات الخاصة  سغيرت النظرة إلييـ، كركعي . نعيشيا
ضركرة االعسناء بيـ كذلؾ لتكنيـ آدمييف جديريف بالرعاية كيجب أف يعشكا حياة أفضؿ، فيـ 

. مكاطنيف ينبغي أف سسسثمر طاقاسيـ كقدراسيـ في بناء المجسمعات
 اليكقعة أك اليكية، السمع تبجيزة الحديثة، السينية كجكد كيجب أف ال ننسى أنو مع

 على قدرة أتثر السمعية باإلعاقة المصابكف األشخاص أصبح الداخلية، األذف في المزركعة
 المصابيف األطفاؿ غالبية لدل يتكف أف يجب فإنو كلذلؾ ؛لديو المسبيية السمع تمية مف االسسفادة
 خبلؿ مف سطكيره يسـ صكسي حدث عف عبارة ىي المنطكقة للسعلـ، فاللغة فرصة السمعية باإلعاقة
 المصابيف األطفاؿ سبىيؿ مجاؿ في العامليف المخسصيف على يجب كلذلؾ السمع، حاسة اسسخداـ
 السمع تمية مف االنسفاع ليسـ الطبلب الصـ، سعليـ علىز بالسرتي يعملكا أف السمعية باإلعاقة
 السطكرات في المجاليف السربكم كالستنكلكجي إلى زيادة االىسماـ بسيديـ برامج   كليد ساعدت،المسبيية
 مع قدرات السلميذ األصـ عف طريؽ اسسخداـ التمبيكسر أك سيديـ بعض الكسائؿ السعليمية  سناسب

باإلثارة  لسي سرتز على حاسة البصر لسحييؽ أتبر قدر ممتف مف سعليميـ، كذلؾ تكنيـ يسميزكاا
 البصر أتثر مف باقي  كالسشكيؽ كالسحفيز على السعلـ، خاصة كأف السلميذ األصـ يعسمد كيرتز على

. لحكاسا
        إف تثيران مف الدراسات أثبست أف السحصيؿ السعليمي للصـ كالذم سـ اخسباره أقؿ بتثير جدان 
مف سحصيؿ غير األصـ على الرغـ مف أف األصـ المسكسط البالغ ال ييؿ عف غير األصـ سكل 

 كتذلؾ الحاؿ أيضان نجد أف الصـ يشغلكف كظائؼ دكف مسسكل ذتائيـ كمياراسيـ ةن درجةن كاحد
.  كسعليميـ بشتؿ ملحكظ

أف السعبير باسسخداـ اإلشارات يزيد مف فيـ الطبلب  " Stewartاسسيكرات " تما يؤتد 
كأتد على ضركرة سحكيؿ المحسكل السعليمي البلـز لسعليـ المعاقيف سمعيان إلى لغة . المعاقيف سمعيان 

ف اسسخداـ لغة أك. ف ذلؾ يكدل إلى ربط المعاؽ سمعيان بالمادة السعليمة كفيمو ليا، ألاإلشارة
اإلشارة يساعد على نيؿ السعليمات للمعاؽ سمعيان كيزيد مف قدرسو اللغكية، تما أتد ضركرة سكافر 

دكرات سدريبية في طرؽ السدريس باسسخداـ لغة اإلشارة لمعلمي المعاقيف سمعيان، نظران لحاجة سعليـ 
( Stewart،1995 :314). المعاقيف سمعيان باسسمرار للغة اإلشارة
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تما أف تثيران مف المؤسمرات السي عيدت في الببلد العربية كاألجنبية أتدت على أف إسياف 
معلمي الطبلب المعاقيف سمعيان للغة اإلشارة، كاسسخداـ طرؽ مسنكعة لبلسصاؿ ييزيد قدرة الطبلب 

 ألف اسسخداـ لغة ؛على السحصيؿ كالسكاصؿ مع مف حكليـ، تما يؤدل ذلؾ إلى زيادة جكدة السعليـ
اإلشارة في السدريس يعمؿ على سسييؿ نمك سطكر اللغة كاليراءة كالتسابة للمعاؽ سمعيان كىذا ينطبؽ 

. على جميع المكاد الدراسية الميدمة للمعاؽ سمعيان 
 لذلؾ فمف الضركرم أف يعيش ضعيؼ السمع في عالـ مبصر كعادة ما يتكف أثر 

الكسائؿ السعليمية البصرية كالبرامج المحكسبة على مثؿ ىذا الفرد بصرية في األساس، فيجب إلياء 
نظره على العرض البصرم كنظـ اإلشارات كمدل جاذبيسيا كسيكلة رؤيسيا كمفيكميا باإلضافة إلى 

. الملصيات كاإلشارات، كتذلؾ اسسخداـ الكسائؿ المزكدة بشرح للصـ
 

 كمف خبلؿ عمؿ الباحثة معلمة لمادة الستنكلكجيا بمدرسة الرافعي الثانكية للصـ كاطبلعيا 
على التسب المدرسية كاألساليب السدريسية، الحظت أنو البد مف سطكير المثيرات السعليمية البصرية 

الميدمة في التساب المدرسي كفؽ معايير معينة سيسـ بسعليـ ىذه الفئة مف فئة ذكم االحسياجات 
. الخاصة، خاصة كأف الدراسات السي سيدـ ليذه الفئة قليلة جدان على حد علـ الباحثة

      
كلعؿ تساب الستنكلكجيا ىك الذم شتؿ حافزان للباحثة في أف سيدـ ىذا البحث، كذلؾ لما 
سعرضت لو مف كحدات على سبيؿ المثاؿ تكحدة اإللتسركنيات ككحدة األنظمة كما علييا مف 

فبل يمتننا االسستفاء بما كجد . سطبييات، كما يسطلب لسدريس ىذه الكحدات درجة عالية مف الجكدة
. بالتساب مف رسـك كصكر ستاد ستكف أقرب للسجريد

 
     كمف ىذا المنطلؽ رأت الباحثة أىمية كجكد دراسة سبحث في ضركرة سطكير المثيرات 

السعليمية البصرية المكجكدة بالتساب كدعميا ببعض الكسائؿ المحكسبة كالصكر المدعكمة بلغة 
.  للسعرؼ إلى مدل جدكاىا في سدريس مادة الستنكلكجيا؛اإلشارة  في سعليـ الصـ
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 ؟األساسي
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 ؟ الخاص بكحدة االلتسركنياتالسحصيلي

 المجمكعة طالبات درجات طاتمسكس بيف إحصائية داللة ذات فركؽ سكجد ىؿ .10
 لبطاقة البعدم السطبيؽ في الضابطة المجمكعة طالبات درجات اتالسجريبية كبيف مسكسط

  الخاصة بكحدة االلتسركنيات؟للميارات اإللتسركنية المبلحظة

 

 :فروض الدراسة

 درجات مسكسطات  بيف = 0.5 ))إحصائية عند مسسكل الداللة  داللة ذات فركؽ سكجد ال .1

 السطبيؽ في الضابطة المجمكعة طالبات درجات ك مسكسطات السجريبية المجمكعة طالبات

 .السحصيلي لبلخسبار البعدم

 مسكسطات بيف   = 0.5 ))عند مسسكل الداللة  إحصائية داللة ذات فركؽ سكجد ال .2

 في الضابطة المجمكعة طالبات درجات السجريبية كمسكسطات المجمكعة طالبات درجات

 .للميارات اإللتسركنية المبلحظة لبطاقة البعدم السطبيؽ
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 :أىداف الدراسة
التساب المدرسي الميدـ للصـ تكف عليو مسيديـ رؤية سربكية لما ينبغي أف  سيدؼ ىذه الدراسة إلى   

 :-ةمآلت اىداؼألمف خبلؿ سحييؽ ا
 المحددة، التسسابة ػة كالفنيػ في ضكء المكاصفات السربكملمحكسب،سحديد فاعلية البرنامج ا 

 . ، كالميارات االلتسركنية المفاىيـ العلميةلمعاقيف سمعيان السبلميذ ا
  في  تساب الستنكلكجيا الميدـ   (كحدة اإللتسركنيات )سطكير المثيرات السعليمية البصرية

 .لطالبات الصؼ العاشر المعاقات سمعيان  كفؽ احسياجاسيف

  سحديد الميارات اإللتسركنية األساسية الكاردة في تساب الستنكلكجيا للصؼ العاشر
 . األساسي

  المجمكعة طالبات درجات اتمسكسط بيف إحصائية داللة ذات فركؽ معرفة مدل كجكد 
 البعدم السطبيؽ في الضابطة المجمكعة طالبات درجات اتكبيف مسكسط السجريبية
 . لسعزل للمثيرات البصرية  الخاص بكحدة االلتسركنياتالسحصيلي لبلخسبار

  المجمكعة طالبات درجات طاتمسكس بيف إحصائية داللة ذات فركؽمعرفة مدل كجكد 
 لبطاقة البعدم السطبيؽ في الضابطة المجمكعة طالبات درجات اتالسجريبية كبيف مسكسط

 . لسعزل للمثيرات البصرية الخاصة بكحدة االلتسركنياتللميارات اإللتسركنية المبلحظة

  
 :أىمية الدراسة

  قد سفيد ىذه الدراسة المعلميف اليائميف على سعليـ المعاقيف سمعيان. 
  قد سسسفيد مف نسائجيا الجيات كاليائمكف على سخطيط المناىج للمعاقيف سمعيان، كالمؤسسات

 .اليائمة على رعايسيـ

  قد سسناكؿ ىذه الدراسة تيفية عرض المثيرات السعليمية البصرية المكجكدة في التساب
 .لغة اإلشارة- المدرسي الميدـ للمعاقات سمعيان بما يسناسب مع قدراسيف كبلغسيف األصلية

  قد سزيد ىذه الدراسة مف إقباؿ المعاقيف سمعيان على اسسخداـ الحاسكب في العملية
 .السعليمية

  الطريؽ أماميـ للسعلـ الذاسي كفؽ أساليبيـ كقدراسيـ  قد يسسفيد منيا الطلبة الصـ فيي سفسح
 .الخاصة

 عدادىا بما  فلمعاقيالكسائؿ المساعدة ؿزيادة االىسماـ بسطكير قد سفيد ىذه الدراسة ب سمعيان كا 
 .معو، كفؽ معايير محددةناسب تم
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: حدود الدراسة
 .بالمحددات اآلسيةسكؼ سيسصر الدراسة 

 
 :المكاني الحد

 .بغزة- بنات  للصـ الثانكية   مصطفى صادؽ الرافعيمدرسة

 
 :الزماني الحد

 . ـ2012 – 2011م الدراس العاـ مف األكؿ الدراسي الفصؿ 

 
 :البشري الحد

 مصطفى صادؽ الرافعي  بمدرسة األساسي العاشر الصؼ طالبات على الدراسة عينة اقسصرت
 .الفلسطينية كالسعليـ السربية لكزارة السابعة المدارس ضمف الثانكية للصـ بمدينة غزة 

 
 :الموضوعي الحد

على سطكير المثيرات السعليمية البصرية الخاصة بكحدة اإللتسركنيات في تساب  الدراسة سيسصر
، كالسي سسمثؿ في الصكر الفكسكغرافية، كالرسكمات (ـ 2004طبعة )الستنكلكجيا للصؼ العاشر

السكضيحية، كالرسكمات التاريتاسيرية، كالخرائط، كالرسكمات البيانية، كذلؾ لسنمية بعض الميارات 
اإللتسركنية البلزمة للطالبات دكف السعرض للمثيرات البصرية الخاصة بالسنظيـ كاإلخراج الفني 

. للتساب المدرسي
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 :مصطمحات الدراسة

 :المثيرات التعميمية البصرية -
ببنيا مجمكعة الكسائؿ البصرية المسمثلة في : (2004)سبنى ىذا البحث سعريؼ حامد

الخطكط، كالتلمات، كالصكر، كالرسكمات، كالخرائط، كالمصكرات، كالملصيات، السي سعبر عف 
األفتار، كالحيائؽ، كالعبلقات في صكرة بصرية كاضحة يسفاعؿ معيا المسعلـ مف خبلؿ إدراتو 

 .البصرم ليا

 :المعاقون سمعياً  -
 كآخركف مف يعرفكىـ مف الناحية الطبيةسعددت سعريفات المعاقيف سمعيان فيناؾ مف يعرفكىـ مف 

 الذمببنو ذلؾ الشخص : سعريؼ المعاؽ سمعيان كلتف الباحثة اسسخلصت منيا . الناحية السربكية
 للمناىج سحصيلو الدراسي كفيمو  سؤثر سلبيان على  الفيد ة تانت درجأيان –  السمع في ديعانى مف فؽ

 سيديـ خدمات مما يسسكجب، الدراسي نفس مسسكل صفو فيالسعليمية ميارنة بزمبلئو العادييف 
سعكضو عف فيداف  ؿ كاآلثار المسرسبة عليياسيا، السمعية كدرجقعاقتإـ مع طبيعة ءسبلتسربكية خاصة 

. السمع
 

 :اإللكترونية الميارات -

 كسجميع كصيانة كسرتيب سصميـ على أنيا قدرة الطالبة على اإللتسركنية الميارة الباحثة سعرؼ

سياف كاإللتسركنية الدكائر التيربية كسطكير مركرىا بعدة مثيرات  نسيجة الطالبة ستسسبيا ك بدقة كا 
 .لذلؾ خصيصان  إعدادىا  بصرية سـ

 
 :الكتاب المدرسي -

 يعد كسيلة رئيسة مف تثرت سعريفات التساب المدرسي كلتف الباحثة اسسخلصت منيا سعريؼ أنو
ف التؼء بإشراؼ مف كزارة السربية مكسائؿ سنفيذ المنياج، يشسرؾ في إعداده نخبة مف المعلـ

 فيو سعرض المادة السعليمية عرضان مناسبان كببسلكب لغكم كاضح ك سرسيبان جيدان، ييسىيؿ كالسعليـ،
بشتؿ مطبكع ليسيؿ الرجكع ىـ  كييدـ ؿتما. يدربيـ على السفتير المنظــ كعلى السبلميذ عملية السعؿ

 .ت في أم كؽإليو
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 :كتاب التكنولوجيا -

ضمف قرار مف كزارة السربية كالسعليـ الفلسطيني ، ىك تساب كضع كفؽ خطة المنياج الفلسطيني
يحسكم على عدة مكاضيع . تمادة إلزامية مف الصؼ الخامس األساسي إلى الصؼ الثاني عشر

، ذات أىمية بالغة في سمتيف الطلبة مف مكاتبة عصرىـ كاسسيعاب نساجو الستنكلكجي مف جية
. كجعليـ عنصران فاعبلن مف مدخبلت السنمية

 
 :المثيرات التعميمية البصرية في كتاب التكنولوجيا -

في ضكء السعريفات السابية لمصطلحات المثيرات السعليمية البصرية، كالتساب المدرسي، كالمعاقيف 
سمعيان، سعرؼ الباحثة المثيرات السعليمية البصرية في تساب الستنكلكجيا سعريفان إجرائيا ببنيا تؿ ما 
يحسكيو تساب الستنكلكجيا الميدـ للطبلب العادييف مف كسائؿ سدرؾ عف طريؽ حاسة البصر، كالسي 

يمتف سصنيفيا إلى صكر فكسكغرافية، الرسـك السكضيحية السي سحاتي الكاقع في شتليا كلكنيا 
كملمسيا، الرسـك السكضيحية ذات السفاصيؿ المسكسطة، الرسـك الخطية المبسطة، الخطكط 

كالمصكرات السي سسعى الباحثة لسطكيرىا في تساب الستنكلكجيا للصؼ العاشر إلى ما يناسب 
 .احسياجات الطبلب المعاقيف سمعيان مع االلسزاـ باليكاعد الفنية في إخراج التساب

 
 :احتياجات المعاقين سمعياً  -

كسصميميا للطالب المعاؽ سمعيان سناسب حاجاسو السربكية كسيرر ، ىي سطكير التسب المدرسية
 .بالسفصيؿ األنشطة كالخدمات السي سصمـ بدقة لسلبية ىذه الحاجات

ات حاج) في المعاقيف سمعيان كاحسياجاسيـ السي سسمثؿ السبلميذ خصائصتساب المدرسي يراعي اؿكأف 
 (.طبيعة شخصيسو، نمطو السعليمي، كخبراسو السابية، كقدراسو، سمعيان  المسعلـ المعاؽ

 
 طمبة الصف العاشر األساسي -
كالسعليـ، كقد  السربية لكزارة مدرسة الرافعي الثانكية السابعة في المسجلكف الطالبات الصـ ك الطبلب ىـ

  .سنة ( 24-16 )كأعمارىـ سسراكح ما بيف  أنيكا الصؼ الساسع مف مؤسسات خاصة
 
 
 
 
 
 

http://www.ahlanas.com/vb/showthread.php?t=34381
http://www.ahlanas.com/vb/showthread.php?t=34381
http://www.ahlanas.com/vb/showthread.php?t=34381
http://www.ahlanas.com/vb/showthread.php?t=34381
http://www.ahlanas.com/vb/showthread.php?t=34381


10 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الثاني 

 اإلطار النظري
 

  المثيرات البصرية : المحكر األكؿ
  اإلعاقة السمعية  : المحكر الثاني
  احسياجات المعاقيف سمعيان : المحكر الثالث
  الميارات اإللتسركنية  : المحكر الرابع
  البرنامج المحكسب : سخاـالمحكر اؿ
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الفصل الثاني 
 اإلطار النظري

 
 :في ىذا الفصؿ قد سناكلت الباحثة الحديث عف خمس محاكر على النحك اآلسي

 المثيرات البصرية  : المحور األول

  السعليمية سطكير المثيراتىك فاعلية الدراسة الحالية اليدؼ األساسي مف ىذه  تافما كؿ
 لمحكر ىذا افي الضكء إلياء الضركرمفمف لذا لمعاقيف سمعيان، الستنكلكجيا ؿ تساب فيالبصرية 

 كأنكاعيا، كدكرىا، كطرؽ اسسخداميا  في التساب المدرسي، البصرية السعليمية على مفيـك المثيرات
 . عملية سعلـ كسعليـ المعاقيف سمعيان في

 مفيوم المثيرات البصرية : 

حاكؿ علماء النفس سفسير اإلثارة على أساس إيجاد شرح لعملية السعلـ، فييؿ أنيا فعؿ معيف 
مف شبنو أف يتكف لو رد فعؿ أك اسسجابة، كسسنكع المثيرات كسبخذ أشتاالن عديدة، كسشتؿ بدكرىا 

 كآرائو سجاه ما يحيط بو السجاىاسو ستكيف اإلنساف في تما سسدخؿ ،جزءان تبيران مف شخصية اإلنساف
.  مف مدرتات

 اسسخداـ المثيرات بمعنى المنبيات على أساس أف المنبو ىك العامؿ المعنى اكيعتس ىذ
، تما يعتس أيضان دكر الحسي أعضاء االسسيباؿ في يحدث سبثيران ميتانيتيان أك تيميائيان الذم

.  الحسي الخبرات الشعكرية عف طريؽ أعضاء االسسيباؿ فيالمثيرات 

 في فاإلثارة زيادة فاعلية السعلـ، فيسعريؼ اإلثارة كالمثيرات على ىذا النحك يؤتد دكرىا 
 السلميذ نحك السعبير دكف عناء، حيث أنيا سعمؿ على دفع النفعاالت المحرؾ األكؿ ىيالكاقع 

 اسسحداث حلكؿ جديدة، كسساعد اإلثارة المعلـ تما سساعد إلى كاالسجاه االنطبلؽالسلميذ إلى 
، كليذا يؤتد س ينساب السبلميذ أثناء الدرالذم حيث أف اإلثارة سجنب المعلـ الرتكد كالملؿ ،المسعلـ

 السناسب بيف المثيرات  إيجادعلماء النفس أف نجاح عملية السعلـ سسكقؼ على قدرة المعلـ على 
.  كالمسعلـ، ليضمف بذلؾ إثارسو إثارة حسية سنبعث مف نفسو كسسسمر حسى سسـ عملية السعلـ

 المثيرات البصرية ببنيا طاقة تيركمغناطيسية سبذليا (Moore & Dwyer،1994)يعرؼ 
 البيئة لسصؿ إلى شبتية العيف، كينيؿ الضكء المعلكمات الخاصة بشتؿ، كنسيج، كلكف فياألجساـ 
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الجسـ، كمكقعو، كحجمو، كىؿ ىك مسحرؾ أـ ساتف، كيضيفاف أف المثيرات البصرية السي سصؿ 
 األشتاؿ الحيييية بسماسيا مف لكف كحجـ كمكقع كحرتة، كلتنيا ىيإلى شبتية العيف ليست 

لخ، إ... مجمكعة رمكز األجزاء المخسلفة للجسـ مثؿ الزكايا، كالحكاؼ، كالخطكط، كاإلضاءة 
.   ليذه الصفة أك المثيرمكعندما يسـ سجميع رمكز صفة معينة فإنيا ستكف الكصؼ السرتيب

 الحييية أجزاء مخسلفة مف جسـ ما يسـ م ؼمكىتذا نرل أف المثيرات البصرية المسنكعة ق
اسسيباليا تؿ على حدة، كبشتؿ مسسلسؿ بكاسطة المسسيببلت البصرية السي سيـك بسجميعيا، كستكيف 

 كلتف ال سصؿ إلى المخ سكل المثيرات ، إلى مراتز المخ العلياإرسالياكحدات بنائية تاملة منيا ثـ 
 أل أف المثيرات ، الذاترة قصيرة المدل أك طكيلة المدلفيالبصرية الفعالة حيث يسـ سخزينيا 

البصرية سعرؼ أيضان ببنيا أجزاء مخسلفة مف جسـ ما يسـ اسسيباليا تؿ على حدة، كبشتؿ مسسلسؿ 
بكاسطة المسسيببلت البصرية السي سيـك بسجميعيا، كستكيف كحدات بنائية تاملة منيا، ثـ إرساليا إلى 

.  مراتز المخ العليا

 سعبر م المثيرات البصرية سربكيان ببنيا مجمكعة مف الكسائؿ التالمصراسيعبد اليادر  يعرؼ
 كيتكف ذلؾ ،عف األفتار، كالحيائؽ، كالعبلقات عف طريؽ الخطكط، كالصكر، كالرسكـ، كالتلمات

.   صكرة كاضحة مخلصة كمخسصرةفي

 (239 :1993المصراسي،)

 بالسعريفات ةسسعيف الباحثت ىذا السعريؼ أف ىناؾ إشارة لمصطلح الكسائؿ، ليذا فييبلحظ 
 العديد مف الدراسات كالمراجع العربية كاألجنبية م كردت ؼمالسابية للكسائؿ كالمكاد البصرية الت

اليكؿ " ذلؾ على سبتيد في ةن  سعريؼ كاضح كدقيؽ لمصطلح المثيرات البصرية، معسمدالسسخبلص
.   الكسائؿىي مثير ألمببف المرتبة الناقلة أك الحاملة " اليائؿ

 الكسائؿ السعليمية، كىذا ما أشار إليو فسح الباب عبد ىي :ف المثيرات السعليميةإبمعنى آخر ؼ
 سعريفو لمصطلح الكسائؿ السعليمية ببنيا المثيرات السي يسـ عف طريييا السعليـ الفعاؿ  فيالحليـ سيد

نسيجة االسصاؿ المباشر كغير المباشر بيف المعلـ كالمسعلـ عف طريؽ اسسخداـ أدكات كأجيزة 
  . إلتساب السبلميذ خبرات مستاملة سؤدل إلى سعديؿ السلكؾ

 (5 :1999سيد، )
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 (21: 1995،مصطفى عثماف كأمينة عثماف) إلى سعريؼ باحثةشير اؿت ضكء ذلؾ مؼ
.   سيدـ للمسعلـ خبرة بصرية كاقعيةحيييي مء صكرة، أك نمكذج أك شمللكسيلة البصرية ببنيا أ

 على (Andrew Wright، 1983: 1)مع  ،(267: 1999م،رضا عبده الياض)كيسفؽ 
 تؿ المكاد، كالكسائؿ، كاألشياء الطبيعية م ق Visual Materialsأف الكسائؿ البصرية 

.   لياالبصرمكالمصنكعة السي سحيط باإلنساف، كيسفاعؿ معيا مف خبلؿ إدراتو 
 

 سعريؼ مصطلح المثيرات البصرية كمصطلح في ضكء ما سبؽ يبلحظ أف ىناؾ سرادفان في
مجمكعة الكسائؿ البصرية :  كمف ىنا يمتف سعريؼ المثيرات البصرية ببنيا،الكسائؿ البصرية

 السي الخطكط، كالتلمات، كالصكر، كالرسكمات، كالخرائط، كالمصكرات، كالملصيات، فيالمسمثلة 
 صكرة بصرية، كاضحة، كملخصة، كمخسصرة، كيسفاعؿ فيسعبر عف األفتار، كالحيائؽ، كالعبلقات 

.   لياالبصرممعيا المسعلـ مف خبلؿ إدراتو 

محمد  فإنني تباحثة أسفؽ مع في ضكء ىذا السعريؼ السابؽ لمصطلح المثيرات البصرية،
 تؿ ما يحسكيو المحسكل : ىي كسيلة سعليمية ببنياأمالمثيرات البصرية في ببف   حامدعبد الميصكد

 الميرر على الطبلب مف كسائؿ سدرؾ عف طريؽ حاسة البصر، يسسلـز سصميميا سحديد البصرم
  . إخراجيافي، كمسسكل الطبلب، كخصائصيـ، باإلضافة إلى السييد باليكاعد الفنية السعليميالغرض 

  ( 111 :2004حامد، )

أنواع المثيرات البصرية  :

:  ميكجد نكعاف رئيساف مف المثيرات البصرية كه

.  المثيرات البصرية اللفظية- 

.  المثيرات البصرية غير اللفظية- 
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 سصكر ألنكاع المثيرات البصرية، كالسي نسناكؿ تؿ منيا بشيء مف اآلسي( 1 )الشكلكيكضح 
: يليالسفصيؿ فيما 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 

 أنكاع المثيرات البصرية ( 1 )الشتؿ

 

:  المثيرات البصرية المفظية (1

الميصكد بالمثيرات البصرية اللفظية ىك الرمكز اللفظية كىى عبارة عف الحركؼ كاألرقاـ كما 
.  ، كجمؿ، كفيرات، كصفحاتتينشبف عف سرتيبيا مف تلما

نما قم أك التلمة المطبكعة ليست قمالرمز اللفظ  م الشيء أك الصفة، أك العملية ذاسيا، كا 
لفظ داؿ علييا، كسسفاكت ىذه األلفاظ في مسسكياسيا مف حيث السجريد، فتلما اقسربت األلفاظ مف 
شيء أك عملية محسكسة سيؿ سدريسيا، كسعلميا، كتلما بعدت األلفاظ عف األشياء المحسكسة 
.  احساجت إلى عدد تبير مف الخبرات الحسية لسفيـ معناىا، كزاد احسماؿ صعكبة سدريسيا كسعلميا

 ألنيا رمكز لؤلشياء السي ؛ األلفاظ قادرة على أف سيـك مياـ الشيء نفسو تمثير كقت غيابو
 للسلكؾ، كالرمكز اللفظية ممثليا، كىذا ىك العامؿ الذم يربط الرمز اللفظي المتسكب بالمثير األصؿ

المتسكبة سيع في قمة مخركط الخبرة، كىى سمثؿ أتثر مسسكيات السجريد للخبرة السي سيدميا، كلتف 

 

 انًثيزاخ انثصزيح 

 

 يثيزاخ تصزيح نفظيح
 

 يثيزاخ تصزيح غيز نفظيح

 

يثيزاخ تصزيح 

 يزسىيح

يثيزاخ تصزيح يصىرج 

 فىتىغزافيا

انصىر 

 انفىتىغزافيح

انزسىياخ  انخزائط

 انكاريكاتيزيح
انزسىياخ 

 انتىضيحيح

انزسىياخ 

 انثيانيح

انزيىس 

انهفظيح 

 انًكتىتح
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 ألفاظ مجردة ىي المخركط؛ فالتلمات يمثلياىذه الرمكز ليست منفصلة عف بيية المسسكيات السي 
 كمعانيسسسخدـ في جميع أقساـ المخركط، كسسسعمؿ مع الخبرات المعدلة للسعبير عف أسماء 

.  األشياء

لذلؾ فإف عبلقة الرمكز اللفظية بالمثيرات البصرية األخرل سسلخص في أف ىذه األخيرة إذا 
تساب التلمات كالرمكز  أحسف اخسيارىا كاسسخداميا، فإنيا سسيـ بدكر فعاؿ في معالجة اللفظية، كا 

.  المتسكبة األىداؼ السي سسعى إلى سحييييا

:  المثيرات البصرية غير المفظية (2

 ىناؾ نكعاف مف المثيرات البصرية غير اللفظية كىما مثيرات بصرية مصكرة فكسكغرافيان، 
 الصكر الفكسكغرافية، كىى ىيمثيرات بصرية مرسكمة، كالمثيرات البصرية المصكرة فكسكغرافيان 

 بعديف ذم معلكمات مسجلة ضكئيان على مسطح  ىيأك عبارة عف سمثيؿ مسطح لكاقع مجسـ،
 ببقؿ قدر مف المسلييباسسخداـ آلة سصكير فكسكغرافية، كىى كسيلة فعالة في نيؿ الرسالة إلى 

السحريؼ أك الخطب، كيسكقؼ أثرىا على مضمكنيا مف جية كعلى مسسيبؿ الرسالة كقدرسو على 
.  اسسيعاب مغزاىا، كفيـ أبعادىا، كاليدرة على فؾ رمكزىا بدقة مف جية أخرل

: أما المثيرات البصرية المرسكمة فيكجد منيا فئة عريضة، سـ سناكليا في الفصؿ السابؽ كىى
الرسكمات الخطية - التركتيات- الرسكمات المسلسلة- التاريتاسير- السكضيحيةالرسكمات 
. الخرائط- الملصيات– الرسكمات البيانية- المخططات- المبسطة

 

  نظريات تصنيف الصور والمثيرات البصرية التعميمية
 كمفاىيـ معانيإلى سحمؿ أتثر ما يمتف مف  طكر اإلنساف الصكرة سطكرات عديدة ىادفان 

 خطكط في المراد السعبير عنو الشيء خط يبيف شتؿ ىيفمف صكرة خطية  سصؿ منو إلى غيره،
.  ذاسو محاتاة تاملةالشيءإلى صكرة سحاتى ، إلى صكرة ظلية أساسية،

فاسسعمؿ حيؿ فف الرسـ كالسصكير   ليا ببنيا مجسمة،الرائي بشتؿ يكىـ إخراجياكحاكؿ 
 . ثـ المجسـالعادم الفكسكغرافيكاسسعمؿ حيؿ السصكير  الظؿ كالضكء،ان  مسسخدـاليدكم

 ،كالسليفزيكني السينمائي فاسسخدـ السصكير ، ببنيا مسحرتةالرائيبحيث سكىـ   إخراجياكحاكؿ أيضان 
خراجيا كلذلؾ فالصكرة قد   على شاشة السينما أك السليفزيكف لسبدك كأنيا سسحرؾ حرتة طبيعية،كا 
 أشتاؿ أخرل مجردة ليس فييا مف فيبينما ستكف   الكاقعية،في بعض أشتاليا غاية فيستكف 

.  سمثلو إال اليليؿ النادرالذم الشيءعناصر 
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تصنٌف الصور

رسوم

خطٌة 

رسوم توضٌحٌة 
ذات تفاصٌل 

متوسطة

رسوم توضٌحٌة 
تحاكى الواقع

صور فوتوغرافٌة

كقد قاـ فريؽ مف العلماء بسصنيؼ  ىتذا نرل الصكر تكسائؿ اسصاؿ للسعبير ليا أنكاع مسعددة،
بيدؼ دراسسيا دراسة  شيخاف فلمنج،  مسسكيات مخسلفة أمثاؿ دكير،فيككضعيا  الصكر السعليمية،

يجاد نيؿ المعنى فيمسعمية لسكضيح تيؼ يؤثر تؿ منيا  لو  السفاىـ فتؿ نكع مف أنكاع الصكر كا 
 لكسيلة السعبير اسسطاع إنساجيا اإلنسافكمف المعركؼ أنو تلما زاد فيـ  لسعبير، في اطريية

 .كسعبيران  كسبثيران كتانت أتثر اسسخدامان  سيكلة،ب
 .ىمة للصكر كالرسكمات السعليمية الثابسةـ بعض السصنيفات اؿيليكفيما  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 تصنيف البصريات: 

غة ؿ تؿ ما يمتف أف يسعامؿ معو المسعلـ عف طريؽ اإلبصار كيسسثنى مف ذلؾ اؿىيالبصريات 
اللفظية المتسكبة حيث سيع خارج ىذا النطاؽ على الرغـ مف أننا نسعامؿ معيا عف طريؽ حاسة 

 كما ذكر في محاضرات تكنولوجيا التعميم أسس عديدة لتصنيف البصريات منيا كىناؾ ؛اإلبصار
 :بجامعة حموان

 تصنيف دوير(( Dwyer ًلمقدار التفاصيل المرئية   وفقا
 بنيت علييا السصنيؼ السيالمنطيية، مف حيث األسس العلمية  ىسيااج ليا كالسيمف السصنيفات 

 للصكر كالرسكمات السعليمية الثابسة فيد صنفيا إلى أربعة (2)شكل ( Dwyer،1994) قدمو الذم
: ىي الصكرة كىذه األنماط فيلميدار السفاصيؿ "أنماط كفيا

 .الصكر الفكسكغرافية .1
 . شتليا كلكنيا كملمسيافي سحاتى الكاقع السيالرسـك السكضيحية  .2
 .الرسـك السكضيحية ذات السفاصيؿ المسكسطة .3
 .الرسـك الخطية المبسطة .4

 
 
 
 
 
 

:    ولقد وجد أن فاعمية استخدام الصور والرسومات كمثيرات تعميمية تعتمد عمى ما يمى
: األىداف التعميمية (1)

 اليدرة على السعرؼ على عناصر الشتؿ،  المثيرات السصكيرية بالشتؿ،اسسدعاءاليدرة على 
أك  اليدرة على السحليؿ، اليدرة على فيـ متكنات الشتؿ، اليدرة على سعريؼ الشتؿ،

  للصكر السعليميةDwyerسصنيؼ  (2)شتؿ 
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 معيف سعليمي سسييؿ سحييؽ المسعلـ ليدؼ فيألف فاعلية أل صكرة  السرتيب أك السطبيؽ،
.  يحساج إلييا لسحييؽ ىذا اليدؼالسييعسمد على المعلكمات 

 
 : تعرض بيا الصور والرسوماتالتيالوسائل التعميمية  (2)

. كتسب دراسية مبرمجة تسب مدرسية معسادة، سليفزيكف، ثؿ شرائح فكسكغرافية،ـ
 

: طريقة عرض ىذه الصور والرسوم (3)
 أف دقة السفاصيؿ كتميةافسراض  على  الذاسي كالخطكالجماعي         مثؿ الخطك 

 .  مف أل صكرة يعسمد على الزمف المساح للمسعلـ لرؤية الشتؿإدراتيا يمتف السيالمعلكمات 
 ال يصح أف نعرض صكرة سحسكل على معلكمات مخسلفة متثفة ألف الجماعي العرض  ففي -

 السي مف الزمف ليسسفيد اسسفادة تاملة مف المعلكمات التافيالسبلميذ ال يتكف لدييـ الكقت 
ة المكجكدة ـقـ كالحيائؽ اؿالمعلكماتسمدىـ بيا السفاصيؿ التثيرة قد سشست انسباه المسعلـ عف 

  . الصكرةفي
 للمسعلـ تما ىك الحاؿ عند دراسة السلميذ الذاسي يعسمد الخطك الذم الفردية حالة السعليـ فيأما  -

يتكف لديو مسسع مف الكقت ليسفاعؿ مع الصكرة  بالصكر السكضيحية،  المزكدالمدرسيلتسابو 
 .بما فييا مف سفاصيؿ تثيرة كيسسطيع أف يسسغرؽ ما يشاء مف الكقت لدراسة سفاصيليا

 
: أنواع التمميحات والتعميقات المرتبطة بالصورة(4)

  المعلـ علىإشارةاألسئلة الخاصة باألشتاؿ،   المصاحب،اللفظيالسعليؽ ،        مثؿ األسيـ
. أجزاء مف الشتؿ

 
:  لممتعممالمبدئيالسموك (5)

. قدرسو العيلية الخاصة خبرسو السابية، ،السعليمي       مسسكاه 
 
 تصنيف فممنج وفقا لمخصائص الطبيعة لمصور. 

:  ىيألربعة معايير        صنؼ فلمنج الصكر كالرسكمات السعليمية كفيان 
 . سحسكييا الصكرةالسيمسسكل المعلكمات  .1
 .مسسكل اللكف .2
 .اللفظيالمسسكل  .3
 .الخصائص المكضكعية للصكرة .4
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 :صنفت األشكال والرسوم التوضيحية إلى (مستوى المعمومات )وفيما يتعمق بالمعيار األول وىو
 كىى سلؾ ،رسكـ سكضيحية ذات مسسكل عاؿو للمعلكمات كالمثيرات البصرية (1)

 .الصكر كاألشتاؿ ذات السفاصيؿ الداخلية التاملة
 كىى سلؾ الرسـك ،رسـك سكضيحية ذات مسسكل مسكسط للمعلكمات السصكيرية (2)

 .كاألشتاؿ ذات السفاصيؿ الداخلية المخسزلة كالسفاصيؿ المخسزلة لؤلرضية
 كىى سلؾ األشتاؿ ،رسـك سكضيحية ذات مسسكل منخفض للمعلكمات السصكيرية (3)

كالرسـك الخطية المبسطة قليلة السفاصيؿ الداخلية كأرضيسيا بسيطة كليس بيا 
 .سفاصيؿ
ليذا  صنفت الرسومات التوضيحية وفقاً  (مستوى المون ) وىوالثانيوفيما يتعمق بالمعيار 

: المعيار إلى
 .(ذات اللكف األبيض كاألسكد)رسكمات سكضيحية غير ملكنة (1)
 .( الشتؿ أك األرضيةفيسكاء )سكمات سكضيحية بلكف كاحدر (2)
 .رسكمات سكضيحية ملكنة (3)

: فمقد صنفت الرسوم التوضيحية إلى (المفظيالمستوى  )أما فيما يتعمق بالمعيار الثالث وىو
 .رسـك سكضيحية مزكدة بتلمات سعمؿ بمثابة عنكاف للشتؿ أك سعليؽ عليو (1)
.     رسـك سكضيحية خالية مف التلمات (2)

فمقد قام فممنج بتصنيف  (الخصائص الفيزيقية أو الموضوعية )وفيما يتعمق بالمعيار الرابع وىو
: ًا إلىالرسوم التوضيحية وفق

. areaالمساحة (1)
. أل كضع الصكرة أك الشتؿ داخؿ إطار أك بدكف إطارfram اإلطار (2)
. كأسلكب السعبير عنوshaps الشتؿ  (3)
. positionلكضعا (4)
. elementsعدد العناصر (5)
. chramaصفاء اللكف  (6)
. achromaلكنيو  البل (7)
 .encoding staysأسلكب كشتؿ السرميز (8)
 encoding medium.كسائؿ السرميز (9)
 .information levelمسسكل المعلكمات (10)

http://www.slideshare.net/rababfikri/3-4096785 
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لغة

لغة خطٌة

رسم بٌانى

الخرائط

الرسوم الخطٌة المبسطة

الرسوم التوضٌحٌة

األفالم الثابتة الفوتوغرافٌة

الصور المتحركة الصامتة

الصور المتحركة الناطقة

النماذج

العٌنات

األشٌاء الحقٌقٌة

 تصنيف المثيرات البصرية وفقًا لقربيا أو بعدىا عن الواقع. 
      سصنؼ الصكر كفيان ليربيا مف الكاقع أك بعدىا عنو، حيث سكجد أنكاع مف الصكر سحاتى 
الشيء الذم سمثلو محاتاة شبو تاملة، فيي سيليد للكاقع أك قربو منو، بشتؿ يكحى للمشاىد ببنيا 
: مجسمة كسماثؿ الكاقع في تثير مف السفاصيؿ كالخصائص الطبيعية فسعسبر الصكر عف سمات

الصكر المسحرتة الناطية األفبلـ : الحرتة، اللكف، المنظكر، الملمس، الصكت، كمثاؿ على ذلؾ
السينمائية كالسليفزيكف، كأنكاع أخرل مف الصكر سبعد قليبلن عف سمثيؿ الكاقع الطبيعي لؤلشياء فسيؿ 

الصكر المسحرتة الصامسة، األفبلـ الصامسة، األفبلـ الثابسة، ثـ الصكر : بعض سماسو مثؿ
الفكسكغرافية، كسلييا في السجريد الرسـك السكضيحية كيسدرج سجريد األشتاؿ إلى أف نصؿ إلى الرسـك 
الخطية المبسطة السي سمثؿ األشتاؿ في خطكط مجردة مبسطة فلتؿ ىذه الصكر سبثير كفاعلية في 

 . سحييؽ أنكاع معينة مف األىداؼ السعليمية
  (1992الدسكقي، )

 .نمكذج انشراح لسصنيؼ المثيرات البصرية (3)شكل كمثاؿ ذلؾ 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
أك  كييصد بيا األشياء الحيييية المبخكذة مف بيئاسيا الطبيعية دكف سغير :األشياء الكاقعية -

. سبديؿ فييا
 جميع الخصائص في أك العينة منو سسمثؿ الكاقعيء م للش،كىى جزء مف تؿ :العينات -

.  سمثؿ النكع كلتنيا بعيدة عف البيئة الطبيعية لياالسيكالصفات النكعية 

 كفيا لكاقعيسيا أك بعدىا عف الكاقع نمكذج انشراح لسصنيؼ المثيرات البصرية( 3)شتؿ 
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يو بعض خصائص ىذا ؼسضح ت المراد دراسسو الكاقعي للشيءسيليدان مجسمان  :النماذج -
.  بالخامات المخسلفةان  كصفاسو منفذالشيء

. كىى الصكر السينمائية كالسليفزيكنية :الصكر المسحرتة -
. كالرسـك ببنكاعيا المخسلفة كىى الصكر الفكسكغرافية، :الصكر الثابسة -

 
  (  2000عثذ انًنعى عهٍ،)  ضوء إمكانية إظيار الحركةفيتصنيف  

. متانية إظيار الحرتةإ ضكء فيسصنيؼ البصريات  (4) شكل عبد المنعـ يذتر
 

 
 

 متانية إظيار الحرتةإ ضكء فيسصنيؼ البصريات ( 4)شتؿ 

 

 

 

البصرٌات

متحركة

كمبٌوتر أفالم عضوٌة

لغة األشٌاء لغة الجسد

اإلشارة األحداث

اإلٌماءات

تعبٌرات 
الوجه

الفن 
الصامت

التقلٌد

فٌدٌو

ثابتة

رسومات 
خطٌة

صور 
فوتوغرافٌة
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  ضوء الخصائص المميزة لممرئيات فيتصنيف 
  البصريات كفيان لبعض خصائصيا المميزة (5)شكل  صنؼ على عبد المنعـ

 ( 87 :2000علي،)

 
 

 

 
  (6)شكل . االستخدام ضوء مجال فيتصنيف 

                         
 

 

خصائص 
البصرٌات

مستوى 
المعلومات

متوسطة مرتفعة

منخفضة

درجة اللفظٌة

متقدمة مرتفعة

منخفضة متوسطة

درجة 
الواقعٌة
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  ًلدرجة المفظية تصنيف وفقا :
نو يمتف سصنيؼ المكاد البصرية على مسصؿ إ المادة البصرية ؼفيكعند اعسبار درجة اللفظية 

 مادة لفظية خالية مف اللغة الثاني كقطبو ،قطبو األكؿ مادة بصرية تاملة خالية مف اللفظية
. مف اللفظية البصرية كبيف اليطبيف سكجد بصريات بدرجات مسفاكسة

 تصنيف وفقًا لخصائص محتواىا: 
كىناؾ سصنيؼ حديث ييسـ الكسائؿ السعليمية كفؽ خصائص محسكاىا باعسبار أف المحسكل ىك 

:  اسسخداميا فييـ ىذه الكسائؿ إلىفيالمؤثر األكؿ 
 سستكف مف اللفظية كسصكغ بيا المادة العلمية كمف ىذه الكسائؿ السي مكه :كسائؿ لفظية 

 .كالسسجيبلت الصكسية كتليا رمكز لفظيةاإلذاعية المحاضرات كاألحاديث 
 سستكف مف لغة غير لفظية سيدـ بيا المادة السعليمية كمثاؿ ذلؾ السي مكه :كسائؿ غير لفظية 

 .كالنماذج كالعينات الصكر الفكسكغرافية كالرسكـ

 الرمكز  : السعليـ األساسيسيفلغسي محسكاىا في سجمع السي مكه :كسائؿ لفظية كغير لفظية
 ذلؾ المجسمة كالصكر كمثاؿ كاألشتاؿ غير اللغكية كاألصكات الكاقعية كاألشياءاللفظية 
. السعليمي كالسمثيؿ العملي السينمائية كالبرامج السليفزيكنية كالمعرض كالبياف األفبلـ

دور المثيرات البصرية في عممية التعمم  :

 كاسع كخصب؛ سكصلت نسائج بحثيسناكلت أىمية المثيرات البصرية في عملية السعلـ مسار 
عديد مف الدراسات كالبحكث إلى أف ما يعرض على السلميذ قبؿ كأثناء السعلـ مف مثيرات بصرية 

 أحسف كأقكل يشجع السبلميذ كيدفعيـ إلى السعلـ، تما أتدت على أف اسسخداـ المثيرات سبثيران سحدث 
 على سحييؽ األىداؼ السعليمية، كأكصت بضركرة اسسخداـ المثيرات إيجابيالبصرية لو أثر 

.    بمسسكياسيااالبسدائيةالبصرية في سعليـ سبلميذ المرحلة 

  على فعالية اسسخداـ الطريية المعملية المدعكمة بالمثيرات األخرلكأتدت الدراسات كالبحكث 
 نحك مادة اإلعداديةالبصرية على تؿ مف السحصيؿ كالميارات العملية كميكؿ سبلميذ المرحلة 

العلكـ، في حيف أتدت دراسات أخرل اسسيدفت بياف أثر اسسخداـ بعض كسائط السعليـ البصرية في 
، حيث أكضحت نسائج الدراسات فعالية األساسيسدريس العلـك لسبلميذ الصؼ السابع مف السعليـ 

.  اإلعدادية كاالسجاىات العلمية لدل سبلميذ المرحلة الدراسيكسائط السعليـ البصرية على السحصيؿ 
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  على ضركرة االىسماـ بسكظيؼ (2000الياضي، رضا عبده ) أتدالبحثيكفي اسجاه الخط 
إمتانات ستنكلكجيا السعليـ كالكسائؿ السعليمية البصرية بصفة خاصة مف صكر، كأشتاؿ، كرسكمات، 

.   كاضحة كجذابة كمناسبة في سصميـ الرسالة السعليميةببلكافكملصيات 

مف الدراسات السي سناكلت دكر المثيرات البصرية في التساب المدرسي بعض ىناؾ أيضان 
 يساىـ مساىمة المدرسي على أف اسسخداـ أنكاع مخسلفة مف المثيرات البصرية في التساب كاتدكأ

.  إيجابية في عملية السعلـ

 باإلتثار مف المثيرات البصرية في التسب المدرسية إلى أىمية الكظائؼ االىسماـكيرجع سبب 
 أمإثارة االىسماـ، كالسكضيح، كاالحسفاظ بالمعلكمات ك ،السي سؤدييا ىذه المثيرات لزيادة فاعلية السعلـ

.  اإلبياء علييا في الذاترة على المدل اليصير أك المدل الطكيؿ

أن مف " أندرك  " اليرشي،أحمد الليانى، أمير " ىذا باإلضافة إلى ما أشار إليو تؿ مف 
:  ياستخدام المثيرات البصرية أثناء عممية التعمم يساعد التالميذ عمى تحقيق ما يل

.   كالسرتيز لدل السبلميذكاالنسباهزيادة االىسماـ،  -

.  زيادة الدافعية لدل السبلميذ، نظران لسكافر عنصر السشكيؽ -

سساعد على فيـ األفتار، كالمفاىيـ المجردة، مف خبلؿ سرجمة سلؾ األفتار كالمفاىيـ  -
 . مرئيبشتؿ 

 .  الصحيحة للعبارات المجردة كاألسماء الغامضة ببخطاء أقؿ في كقت أقصرمسعلـ المعاف -

 . سكفير كقت كجيد المعلـ الذم يبذلو في عملية الشرح كالسفسير -

صدؽ االنطباعات السي سصؿ إلى أذىاف السبلميذ، مع بياء أثر السعلـ لفسرة طكيلة، نظران  -
 . الرسباط السعلـ بخبرة مرئية

قباالن عليو، حيث أف أفضؿ سعلـ عندما يصؿ السلميذ  - سجعؿ الطالب أتثر اسسعدادان للسعلـ كا 
 . إلى مرحلة االسسعداد

سساعد على سحاشى الكقكع في اللفظية، كىى أف يسسعمؿ المدرس تلمات أك ألفاظان  -
شارات ليس ليا معنى أك داللة عند السلميذ  . كا 

 . سكفر تثيران مف الخبرات الحسية السي سعسبر أساسان في ستكيف المدرتات الصحيحة -
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 . سساعد المثيرات البصرية على زيادة سرعة العملية السربكية -

 . سحفيز الطالب على حب اليراءة كالتسابة -

سظير العبلقات السي سربط بيف األجزاء في الشيء الكاحد تما سربط التؿ، كسنظـ الحيائؽ  -
 . كالمعلكمات

 . سيديـ سلميحات لمعنى الفيرة أك النص -

 . سيديـ معلكمات إضافية سسجاكز سلؾ الميدمة في النص -

 . خلؽ سياؽ يتكف للنص المتسكب فيو معنى -

 .  للنصالبيانيسساعد في السحليؿ  -

.  سكضيح معنى الجملة النحكية للسلميذ في سعلـ قكاعد اللغة -

أىمية استخدام المثيرات البصرية :

كيؤتد ،  أىمية سربكية كسعليمية للمسعلميفالسعليميالسسخداـ المثيرات البصرية داخؿ المكقؼ 
حيث يسفيكا على أف اسسخداـ المثيرات البصرية داخؿ ، د الحيلةىـ محـ مف تثير مف الباحثيف ذلؾ

 أحد ميكمات فعالية المنسج البصرم بصفة خاصة ك المكقؼ السعليمي بصفة السعليميالمحسكل 
:  ةسيعامة، كعف طرييو يمتف سحييؽ الفكائد اآل

. السعليميإمتانية سطبيؽ نظريات السعليـ كالسعلـ  في مجاؿ سحسيف المثير البصرم  -

سعد عملية سنظيـ اسسخداـ العناصر البنائية الرقمية داخؿ المثير البصرم كسيلة أك مصدران  -
جيدان لفيـ المحسكل البصرم المعركض كاسسيعاب ما جاء فيو مف معلكمات كمياـ مخسلفة 
كاسسخداميا كقت الحاجة، كينعتس أثارىا اإليجابية على عملية سنظيـ البنية المعرفية في 

فعملية السنظيـ سسضح فاعليسيا مف خبلؿ الربط بيف المعلكمات اليديمة ، ذاترة المسعلـ
كعلى ضكء ىذا بنى تثير مف ، المخزنة كالمعلكمات المعلكمات الجديدة ذات العبلقة

السربكييف أمثاؿ أكزكبؿ كبركنر كجاييو كنكرماف نماذج سنظيمية بناء على الدراسات السي 
 .أجريت على ذاترة المسعلـ كتيفية معالجسيا للمعلكمات

 مفساحان السسرجاع السعليمييعد سنظيـ اسسخداـ العناصر البنائية داخؿ المثير البصرم  -
فذاترة المسعلـ سسعرض ، المعلكمات مف ذاترة المسعلـ كاسسخداميا في المكاقؼ المخسلفة
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لتمية ضخمة كىائلة مف المعلكمات على مدار حياسو كلكال عملية سنظيميا في العيؿ في 
كحدات كأنماط عليا كربطيا بما يكجد في ذاترسو مف معلكمات سابية الخسلطت عليو 

 . الكقت المناسب لمكاقؼ السعلـ البلحية المخسلفةفيالمعلكمات كعجز عف اسسخداميا 

 الكقت فييحيؽ سنظيـ اسسخداـ العناصر البنائية الرقمية داخؿ المثير البصرم سكفيرا  -
ة كيعمؿ على اسسمراريسو فضبلن عما يثيره مف دافعي،  جكدة السعليـ فيكالجيد كسحسينا 

. للمسعلـ كمحفزا كمعززا لسعلمو بسيره صكب سحيؽ األىداؼ المرجك منو سحييييا

 

: العوامل المؤثرة في استخدام المثيرات البصرية

:            اسسخداـ المثيرات البصرية منياأسلكبسكجد عديد مف العكامؿ السي سؤثر في اخسيار 

 عوامل تتعمق بخصائص المثير :
مدل اسسيعاب الصكرة الثابسة أك المسحرتة ألتبر عدد مف العناصر البنائية : سعة الصكرة -

. السرتيبية كالسنظيمية السي سيكل النسيج البصرم
 .يؤثر مكقع المثير كاسجاىو في جذب االنسباه إليو: مكقع المثير كاسجاىو -

فالمثيرات ذات األحجاـ التبيرة سجذب االنسباه إلييا أتثر مف المثيرات ذات : حجـ المثير -
   .األحجاـ الصغيرة

 .إف المثيرات الشديدة سجذب االنسباه إلييا اتبر مف المثيرات األقؿ شدة: شدة المثير -

إف المثيرات السي اعساد الفرد علييا سجذب االنسباه إلييا رغـ تؿ ما : األلفة أك االعسياد -
 .يحيط بيا

أك تبلىما ، بصرم لفظي أـ سنظيمي أك سرتيبينكع المثير ىؿ ىك مثير : رطبيعة المثي -
 . يخسلؼ االنسباه باخسبلؼ طبيعة المثيركبالسالي

إف المثيرات الجديدة السي سدخؿ خبرة المسعلـ ألكؿ مرة سجذب انسباىو إليو : حداثة المثير -
أتثر مف المثيرات المبلكفة لديو كمف ىنا سبرز أىمية العناصر البنائية الرقمية تشتؿ جديد 

 .داخؿ البناء البصرم

 أك إعادة عرضو يؤدياف إلى جذب االنسباه البنائيإف سترار حدكث المثير : سترار المثير -
 .إليو

تما ، كالعبلقة بيف عناصر المثير، يشمؿ اخسبلؼ الشتؿ عف األرضية: السبايف أك السضاد -
كسؤدل عكامؿ السضاد ، كالصكت بعناصره المخسلفة، يمتف خلؽ السبايف مف خبلؿ اللكف

 .كالسبايف إلى جذب االنسباه
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. فالمثيرات المسحرتة سجذب االنسباه إلييا عف المثيرات الساتنة: الحرتة -
كالعتس  فتلما زادت درجة سعييد شتؿ المثير تلما انخفضت معدالت السذتر: سعييد المثير -

 .البصرمصحيح كحدثت إعاقة للسدفؽ 

إف المثير المسغير يتكف دائمان جاذبا لبلنسباه مف المثير الثابت الذم يظؿ : سغيير المثير -
كحاالت السغيير مسعددة فيد سشمؿ الشدة أك الحجـ أك ، على حاؿ كاحد أك سرعة كاحدة
 .لخإ... التثافة أك المساحة أك الحرتة

 إحداثيا طاقة مكجية نحك فيـ كاسسيعاب فيتثافة المثيرات كسبثيرىا على االسسثارة  -
 .الميدـ البصرمالمحسكل 

 المثيرات البنائية باقيطبيعة السبثير الميدـ تحمؿ للمثير كمدل سجانسو أك سعارضو مع  -
. البصرماألخرل كبعده عف السعييد 

 عندما يسسخدـ سلميح أك داللة لجزء معيف داخؿ الستكيف داخؿ :المؤشراسسمرارية سكجيو  -
.  إطار الحؽفيليطة ما يجب أف يعيبيا ليطة ليذا الجزء 

يجب أف سسفؽ  العناصر البنائية السي سيكد أك سكجو حرتة العيف: الصكرماسسمرارية السكجيو  -
 .في سنظيـ اسسخداميا بيف المثيرات البصرية المسسابعة

ذه الظاىرة  لوإذا تاف للمثير البصرم معنى بالنسبة للمشاىد فإنو سيبلحظ بسيكلة،: البركز -
البركز ىنا لو داللة   كبالسالي، فسيكلكجي كبعضيا سيتكلكجيأسباب مسنكعة بعضيا 

البركز الخاص أك الداللة الخاصة، كليس مجرد الكجكد أك الحضكر العاـ ليذه الصكرة أك 
 . سلؾ

يجب أف سستامؿ المثيرات مع بعضيا البعض داخؿ نسيج كاحد كيجب أف يتكف : السنافر -
تؿ منيا لو دكر كظيفي متمؿ لآلخريف، حسى ال يؤدل فكضى كعشكائية أك صخب 

.  ليذه المثيراتمالمثيرات إلى السنافر البعد
يجب أف سستامؿ العناصر البنائية مع بعضيا البعض داخؿ نسيج كاحد كيجب أف يتكف  -

تؿ منيا لو دكر كظيفي متمؿ لآلخريف، حسى ال يؤدل فكضى كعشكائية  أك صخب 
 . للمثير البصرممالعناصر إلى السنافر البعد

 
 عوامل تتعمق بخصائص المحتوى :

ىؿ ىك محسكل يغلب عليو طابع المفاىيـ تمادة ،  نكع المحسكل السعليمي المراد سيديمو -
أـ الحيائؽ تمادة ، أـ اإلجراءات تمادة السربية الرياضية، أـ المبادئ تمادة الفيزياء، األحياء
. الساريخ

 أـ صغير؟، أـ مسكسط، تبير،  المراد سيديموالسعليمي حجـ المحسكل  -
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أـ يسعلؽ ، أـ االتسشاؼ،  السطبيؽأـ، أىك ىدؼ السذتر،  المراد سحيييوالسعليمي نكع اليدؼ  -
أـ االسجاىات؟ كىؿ ىذه األىداؼ قصيرة المدل؟ ، بالمعلكمات اللفظية أـ الميارات الحرتية

 كسسسحيؽ خبلؿ فسرة ؟ أىداؼ طكيلة المدلأنياأـ ، كسسسحيؽ خبلؿ فسرة زمنية قصيرة 
 .ان زمنية طكيلة نسبي

 كمسسكل دافعيسو، قدراسو، كاسسعداداسو، تمسسكل ذتائو: خصائص الفرد المتعمم.... 

 تغنى البيئة السعليمية المرئية الرقمية بالمثيرات :الشروط المادية لمبيئة المرئية التعميمية  
متانياسيا، أك فيرىا كالصعكبات كالمعكقات ، كمدل سكفر الكسائؿ كاألجيزة السعليمية فييا كا 

. السي سكاجييا
 

مواصفات المثير البصري غير المفظي   :

اسسخداـ مثيرات بصرية بسيطة، كاالبسعاد عف المثيرات ذات العناصر كالسفاصيؿ التثيرة،  -
السي  مع ضركرة سجزئة المثيرات البصرية المعيدة أك المرتبة إلى عدد مف الرسـك البسيطة

سمثؿ في مجمكعيا المثير البصرم المرتب، بحيث يسـ شرح تؿ مثير بسيط على حدة، 
.   للمثير البصرم المرتبالبنائيكصكالن في النياية إلى االسسيعاب 

.   اسسخداـ صكر فكسكغرافية ذات عناصر معركفة تخبرة سابية لدل المسعلـ -

 . انسجاـ كسناسؽ المثيرات البصرية مع البيانات كالعناكيف كالسعلييات اللفظية المصاحبة ليا -

 .  كضع إطار لتؿ مثيرأمسبطير المثيرات البصرية  -

 .  أك أقرب ما ستكف مف الكاقعالمرئي للكاقع السكضيحيمماثلة ألكاف الرسـ  -

مراعاة السنظيـ البصرم لعناصر الرسـ لحفز انسباه المعاقيف سمعيان سجاه المادة المسعلمة،  -
كذلؾ مف خبلؿ اسسخداـ السلميحات البصرية الخطية تالخطكط كاألسيـ لربط عناصر 

 . الرسـ حسب السرسيب المطلكب

مراعاة الكحدة البصرية للمثيرات البصرية مما يؤثر بفاعلية في سرعة كدقة اإلدراؾ  -
 .البصرم ليا

ثارة االنسباه إلى المثيرات البصرية مف خبلؿ -   :اآلتية األساليب مراعاة السرتيز كا 

 مراعاة الشتؿ كالخلفية . 
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 مثبلن مع المثيرات الدافئةاسسخداـ األلكاف الجذابة تاأللكاف : اسسخداـ األلكاف 
 عف المثيرات الصماء مع ضركرة سكظيؼ اإلمتافالبصرية، كاالبسعاد قدر 

 في إبراز أىـ العناصر كالعبلقات داخؿ المثيرات البصرية اللكنيخاصية السبايف 
 . لسكضيح المفاىيـ كالحيائؽ

 مراعاة مكقع المنبيات لو دكر تبير في جذب : مراعاة مكقع المثير اليدؼ
النسباه  االنسباه، فالمنبيات السي سيع في الجزء األعلى مف المشيد البصرم سجذب 

 . إلييا أتثر مف المنبيات السي سيع في الجزء األسفؿ منو

  مراعاة أف المنبيات اليريبة سجذب االنسباه أتثر مف : (المسافة  )زيادة الحجـ
 . المنبيات البعيدة

 االعسماد بدرجة تبيرة على السلميحات : اسسخداـ السلميحات البصرية الخطية
 ىمة في المثيرات ـ، كالدكائر في سكضيح السفصيبلت اؿتاألسيـالبصرية الخطية 

لى مكقع المثير علبصرية كسعزيز معناىا، تما سسسخدـ األسيـ أيضان في اإلشارة ا
 . ببعضيااليدؼ، كالربط بيف المثيرات المسعلية 

سكظيؼ كاسسخداـ خاصة البعد الثالث أك العمؽ في المثيرات البصرية الميدمة للمسعلميف،  -
كذلؾ باسسخداـ كسائؿ أتثر سعددان كسنكعان، مثؿ الكضع في مسطح الصكرة، المنظكر 

.  ، السدرج في الحجـ، الضكء كالظبلؿ(الحجب كاالعسراض  )، السراتب ماليندس

مراعاة السرميز المزدكج أك اقسراف المثيرات البصرية بالرمكز اللفظية المتسكبة مف خبلؿ  -
 : يةآلتاألساليب ا

o  اسسخداـ مثيرات بصرية مصحكبة دائمان بالسعلييات اللفظية علييا، بحيث سمثؿ
عدة جمؿ أك ىذه السعلييات شرح لمضمكف المثير البصرم في صكرة جملة 

 . بسيطة

o اسسخداـ مثيرات بصرية مصحكبة دائمان بعناكيف سكضحيا . 

o اسسخداـ مثيرات بصرية مزكدة ببيانات كسعلييات بسيطة سكضحيا . 

 (الكتابة )مواصفات المثير البصري المفظي : 

.  اسسخداـ تلمات مبلكفة للمسعلميف -
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 . اسسخداـ تلمات ذات داللة محسكسة لدييـ -

 . اللغكماسسخداـ تلمات ليا نظير في قامكسيـ  -

  .اسسخداـ تلمات يمتف السعبير عنيا -

 . دكدة المعنىحاسسخداـ تلمات دقيية كـ -

 . اسسخداـ جمؿ قصيرة بسيطة السرتيب سحمؿ فترة كاحدة -

 . السعبير عف الفترة ببقؿ عدد مف التلمات -

 . اسسخداـ فيرات قصيرة سحمؿ تؿ فيرة فترة أساسية كاحدة كسعبر عنيا -

االبسعاد عف الحشك كالسترار غير المطلكب في الفيرة الكاحدة، كاالتسفاء فيط بالمعلكمات  -
 . السي سفيد اليدؼ سجنبان للسفسير الخاطئ كالملؿ كقلة السرتيز

سرتيز االنسباه على الرمكز اللفظية المتسكبة السي سفيد اليدؼ فيط مف خبلؿ اسسخداـ ما  -
 : ميؿ

o  (باسسخداـ اللكنيف األحمر كاألخضر  ) اللكنيالسرميز . 

o األسيـ . 

o الخطكط . 

o كضع خطكط سحت التلمات . 

o الكضع في دكائر . 

o ستبير حجـ البنط المسسخدـ في تسابة األجزاء الميمة . 

 

سمات المثيرات البصرية التعميمية الجيدة:  

 الصفات السي يسـ مف خبلليا بناء المثيرات البصرية ىيسمات المثيرات البصرية السعليمية 
 ان  سصؿ الرسالة السعليمية ليؤالء المسعلميف بشتؿ جيد، كيحاكؿ المصمـ أف ينسبو جيدمللمسعلميف لؾ

 سساعده في عملية السصميـ، كسجعؿ عملو سيبلن طيعان، تما سساعده في سيييـ مليذه الصمات لؾ
  .سصميمو، كسطكيره فيما بعد
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:  البساطة

سعنى عدـ ازدحاـ الرسـ بالعناصر التثيرة كالسفصيبلت الزائدة السي مف الممتف أف سشست 
انسباه المسعلميف، حيث أف السعرؼ على الرسـ ييؿ تلما زاد عدد عناصره، لذا يجب أف يسناكؿ تؿ 

درس مفيكمان كاحدان، كأف ييدـ فيط المعلكمات الضركرية السي يحساجيا الطبلب السسيعاب ىذا 
المفيـك بحيث ال سيؿ عدد عناصره عف خمسة عناصر تحد أقصى، حيث سزداد عناصر 

الرسكمات في نيؿ الرسالة إذا سضمنت المعلكمات أك العناصر الميمة فيط، كتمثاؿ لسطبيؽ ىذه 
السمة سيديـ رسـ كاحد لتؿ خطكة مف خطكات سجميع دراجة، أك لعبة، بدالن مف رسـ كاحد مجمع 

.  كاإلحباطليذه الخطكات، كالذم عادة ما يؤدل إلى الحيرة 

:  الوضوح

ىك السبتد مف أف تؿ عناصر الرسـ ليا معنى عند الطالب، بمعنى آخر يجب أف ستكف 
المعلكمات السي يسضمنيا الرسـ داخؿ نطاؽ الخبرة السابية للطالب، فإف لـ يضع مصمـ المثيرات 

مة للطالب في اعسباره سيؿ درجة احسماؿ نجاح الرسـ في نيؿ الرسالة موص اؿئالبصرية الخصا
المرغكبة، كالمثيرات البصرية السي ال سسميز بالكضكح إما أف سفسر بشتؿ خاطئ، أك سؤدل إلى 

.  إحباط الطالب، أك عدـ قدرسو على سفسيرىا بالمرة

:  التوازن

 السمة السي سكضح أف أجزاء الرسـ في سرسيب جميؿ، كعند النظر إلى سكازف الرسـ يسـ ىي
 في سكزيع ضركرمالسفتير في تؿ جسـ على أف لو كزنان ييكـ على حجمو، كلكنو، كشتلو، كالسكازف 

عناصر الرسـ للسعبير عف االسسيرار كالثبات كىك الحالة السي سسعادؿ فييا اليكل المضادة، كيكجد 
:  نكعاف مف السكازف ىما

كىك كضع األشياء في الجانبيف بحيث يتكناف تانعتاس الصكرة في المرآة، : سكازف مستافئ -
ف عادة ما سعسبر أقؿ مسعة، لتثرة اسسخداميا، لؾ، كمكىذه الطريية األسيؿ في سحييؽ السكاز

 قد ال يلسفت الطالب للرسـ لكقت يتفي إلحداث األثر كبالساليكسيكلة السنبؤ بيا، 
.  المطلكب

 مف الرسـ، أك العلكميسـ فيو كضع األشياء األخؼ كزنان في الجزء : سكازف غير مستافئ -
، أك مرتز مبعيدان عف مرتز الرسـ، أما األشياء الثييلة فسكضع باليرب مف الجزء السفؿ
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الرسـ، كيسـ كضع األشياء الثييلة في ىذا المتاف ألنو مف غير المريح سيتكلكجيان كضعيا 
.  في متاف مرسفع

:  (التناسق  )االنسجام 

في ىذه السمة نجد أف جميع أجزاء الرسـ يجب أف سرسبط مع بعضيا البعض كستمؿ بعضيا 
البعض، كيسضمف ذلؾ أسلكب الرسـ، األلكاف، النسيج، أك السرتيب، الحجـ، كالخط المسسخدـ في 

نات أك العنكاف، تما يعنى االنسجاـ اسفاؽ الرسالة مع الفعؿ الذم ييـك بو الطبلب، كعلى ياتسابة الب
.  سبيؿ المثاؿ قد ال يتكف ىناؾ انسجاـ أك اسفاؽ بيف الشتؿ كالتبلـ المتسكب سحسو

:  التنظيم

يشير سنظيـ الرسـ إلى سرسيب إخراج العناصر، كينص ىذا المبدأ على أنو يجب أف يتكف 
ىناؾ مسار كاضع لسسبعو العيف، كيمتف سحييؽ ذلؾ بسرقيـ العناصر أك اسسخداـ سلميحات بصرية 
 أخرل تالخطكط كاألسيـ لربط العناصر حسب السرسيب المطلكب، كالسنظيـ الجيد ييلؿ مف الحيرة 

.   اللذيف قد يشعر بيما الطالب كيسرع مف فيمو للرسـكاإلحباط

:  الوحدة

الكحدة ضركرية بيف عناصر الرسـ، كييصد بيا العبلقة اليائمة بيف سلؾ العناصر، كيسعلؽ 
ىذا المبدأ بكضع عناصر المثير البصرم بطريية سجعلو كحدة كاحدة، كيمتف سحييؽ ذلؾ بربط 

العناصر معان عف طريؽ األسيـ، كالخطكط، أك سداخليا، كىذا يعسبر اسسفادة مف عنصر الفراغ، أك 
.  كضع العناصر أماـ خلفية مبلكفة كىذا يعسبر اسسخدامان للشتؿ كالنسيج، كاللكف

:  التناسب

 النسب الجمالية السي سضمف نكعان مف قياس يمتف اسخاذه معياران يياس مف خبللو ىي
صبلحية المثيرات البصرية أك عدـ صبلحيسيا، لذلؾ يجب أف يتكف ىناؾ سناسب بيف عناصر 

بما يمنع حدكث غمكض أك سشسيت، سكاء أتاف ذلؾ السناسب في  (ذات نسب صحيحة  )الرسـ 
 أف ستكف العناصر البصرية في مكقع مناسب لبعضيا فينبغي، (المكضع )الحجـ أك المكقع 

، أك بحجـ أتبر منو نسبيان (المكقع  ) السنفسي مثبلن أف سرسـ العيف أسفؿ الجياز ينبغيالبعض، فبل 
.  (الحجـ  )
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:  الواقعية

إف الصكر كالرسكـ السعليمية سيع على خط يسصؿ بيف السجريد كالكاقعية، كتلما اسجينا إلى 
، حيث أف الصكرة الكاقعية يمؾ السعرؼ علييا على المرئيالسجريد سيؿ نسبة مماثلسيا بكضكح للكاقع 

نحك أتبر مف الصكرة المجردة، كقد يعزل ذلؾ إلى عامؿ األلفة النسبية أك كضكح معنى ىذه 
.  الصكر

ثارة االنتباه :  التركيز وا 

 أحد متكنات الرسـ بعيدان عنيا، كىك الجزء األتثر أىمية، إبرازاليدؼ مف السرتيز ىك 
 اإلبراز السرتيز أك اكالعناصر األخرل سكجد في الرسـ لسدعـ كسساعد العنصر المرتز عليو، كىذ

يمتف سحييؽ السرتيز بطرؽ مسعددة تالحجـ، كاللكف،  ،يكجو انسباه المشاىد نحك الجزء األتثر أىمية
، كنكضح ر، كالدكائتاألسيـ، أك عف طريؽ السلميحات البصرية كاإلضاءةكالنسيج، كالنمط، كالفراغ، 

:  يليىذه الطرؽ بشيء مف السفصيؿ فيما 

 ىك العنصر الذم كبالسالي مف الرسـ، الخاليىك ذلؾ الجزء : (الشتؿ كالخلفية  )الفراغ  -
 كحده ال يتكف للفراغ معنى، كالفراغ إما أف إليو نظر إذا ،سحدده عناصر الرسـ األخرل

يتكف مكجبان أك سالبان، الفراغ المكجب ىك سلؾ المنطية داخؿ الشتؿ أك الصكرة السي 
 أما الفراغ السالب فيك ، المنطية المكجكدة داخؿ الشيء ىيسحددىا خطكط الحدكد، أك

.  المنطية خارج الخطكط السي سصنع الشيء تالخلفية مثبلن 

ىك المعدؿ البصرم لحاسة اللمس، فيك ملمس الشيء إذا اسسطاع : السرتيب النسيج أك -
ناعمان أك خشنان، صلبان أك لينان، ثييبلن  المشاىد أف يلمسو، كالنسيج ىك ما يجعؿ الشيء يبدك

كالنسيج أك السرتيب يضيؼ كاقعية لؤلجساـ في الرسـ . أك خفيفان، حادان أك غير حادان 
 .  أفضؿ بالجسـ كخصائصو تما يضيؼ سبثيران سيتكلكجيان للرسـإحساساكيعطى للمشاىد 

صفة الرسـ السي سميزه عف األبيض كاألسكد   فيكاإلنسافاللكف تما سراه عيف : اللكف -
 : ىيكيستكف اللكف مف ثبلث أجزاء 

 لكف عف اآلخر أم سلؾ الصفة السي نميز بيا ىي: التنة أك أصؿ اللكف 
لخ، كىك سعبير ناسج عف اخسبلؼ أطكؿ إ... تاألحمر، كاألخضر، كاألصفر

 . المكجات الضكئية
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 الدرجة السي ييصد بيا أف اللكف فاسح أك غامؽ، كقد يسفؽ أصؿ كتنة ىي: الييمة 
لكنيف، كلتنيما يخسلفاف في قيمسيما، فيتكف أحدىما ساطعان يعتس تمية تبيرة مف 

 قاسمان سيؿ تمية األشعة المنعتسة منو، لذلؾ فإف قيمة اللكف سدؿ كالثانياألشعة، 
 . على درجة نصكعو كىى الصفة السي سجعلنا نطلؽ على اللكف فاسحان أك غاميان 

 درجة سشبعو، كيرسبط سشبع م الصفة السي سدؿ على مدل نياء اللكف، أىي: الشدة 
األبيض، ) بمدل اخسبلطو باأللكاف المحايدة كىى تبل مف أماللكف بمدل نيائو، 

  (. الرمادماألسكد، 

الضكء تعنصر للسصميـ البصرم يمتف سعريفو ببنو األجزاء ذات السطكع أك : اإلضاءة -
 على صناعي سكاء مف الشمس أك مصدر اإلنارةالبياض األعلى، كىك سمثيؿ لمسسكل 

متكنات الرسـ، فمثبلن الجانب األيمف مف المتعب يسيط عليو ضكء أتبر مف الجانبيف 
كعيف ، عبؾ سظير تظؿ للـالمضيءكالمنطية الميابلة للجانب . اآلخريف الظاىريف

اإلنساف سبحث عف األشياء الساطعة كسنجذب إلييا، مما يجعؿ الضكء كسيلة أخرل لسكجيو 
 . االنسباه في الرسـ

إذا تانت الصكرة متكنة مف أتثر مف عنصر،  ( المطلكب الرئيسمكقع العنصر  ):المكقع -
كأحد ىذه العناصر ىك المطلكب دراسسو، أك ىك أىـ العناصر في الصكرة، فإف مكقع 

 المطلكب، يسلكه أعلى الرئيسالكسط أك المرتز ىك أفضؿ المكاقع بالنسبة للعنصر 
اليسار، ثـ أعلى اليميف ثـ أسفؿ اليسار، ثـ أسفؿ اليميف، كلتف مكقع الكسط ىك أفضؿ 

 المطلكب في المثير البصرم، كيجب على المصمـ أف يضع في الرئيسمكقع للعنصر 
اعسباره أف ال سحسكل الصكرة أك الرسـ على أتثر مف مكقع مف مكاقع االنسباه كالجذب، 

 . حسى ال يضعؼ مف سبثير المثير البصرم، كيشست ذىف المسعلـ

يسـ زيادة السرتيز كاالنسباه مف خبلؿ زيادة الحجـ كالحيز الذم يشغلو الشتؿ في : الحجـ -
 . مساحة الصكرة

سسسخدـ المؤشرات لزيادة السرتيز كاالنسباه على :  الخطيةكاإلشاراتالمؤشرات أك األسيـ  -
ق السلميذ إلى رؤية العناصر اليامة فيط، أك باعناصر المثير البصرم، بحيث سيكد انت

 . دراسسيا بالسرسيب الميصكد
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 : زاوية الرؤية

 مكقع المشاىد سبعان للمثير البصرم، كزاكية الرؤية المكضكعية ستكف عندما يشاىد ىي
الطبلب المثير الطبلب مف الخارج، أما زاكية الرؤية الذاسية فسضع المشاىد في مكقع المشارؾ في 
المثير البصرم، كيسحدد كضكح محسكل الصكر بنكع زاكية السصكير المخسارة، فعف طريؽ اخسيار 

 ؾإدرازاكية السصكير المناسب يسسطيع المصكر أف يبرز عبلقات في الكاقع المصكر قد سغيب عف 
يفضؿ اسسخداـ زاكية السصكير المكضكعية ألنيا سسناسب مع إدراتنا البصرم لؤلشياء  المسعلـ، لذلؾ

 سصكير مشاىد مخسلفة مف زكايا مسعددة في كينبغي.  سشمؿ األشياء تما نراىا تلنافييالكاقعية، 
.  حالة المثيرات البصرية غير المبلكفة بيدؼ جعليا أتثر كضكحان حسى ال سسبب غمكضان أك سشسيسان 

:  الحركة واالتجاه

.  أك المدرؾ لمكقع الجسـ داخؿ الرسـمسعرؼ الحرتة ببنيا السغير المبلحظ أك الضمف
كالحرتة أحد أنكاع المعلكمات البصرية السي مف الممتف أف سجعؿ أشياء، كأفعاؿ، كعبلقات معينة 

تما أف الحرتة سجعؿ المثيرات البصرية سسيدـ خطكة لؤلماـ نحك السعبير . أسيؿ في السعرؼ علييا
 دائمان، ان كسمثيؿ الحرتة المسسمرة ال يتكف بالضركرة مرغكب. ىمان للدافعيـ الذم قد يتكف مالكاقع

فعند عرض سلسلة مف األفعاؿ أك . فتثيران ما سفضؿ الصكر الثابسة ألنيا سعطى كقسان تافيان لدراسسيا
كالحرتة مفيدة في سكجيو العيف داخؿ الرسـ، . الحكادث يمتف عمؿ ذلؾ بسلسلة مف الصكر الثابسة

.  فالعيف البشرية سميؿ إلى سسبع األجساـ المسحرتة

كليذا السبب يجب كضع األجساـ السي سمثؿ الحرتة بحيث سسحرؾ داخؿ الرسـ ال خارجو، 
يف اليارئ مف إليو ع سكجيو كجو المثير أك الشتؿ البصرم إلى ما نريد أف سسجو ينبغيتما 

.  معلكمات مكجكدة داخؿ الصفحة

:  المسافة والعمق

أحد سمات المثيرات البصرية المتكنة  (البعد الثالث  )يعد إدراؾ العمؽ البصرم كالمسافة 
 .الطكؿ، كالعرض، كالعمؽ: م رئيسة قدمف ثبلثة أبعا

 كأما العمؽ ، يمينان كيساران فامسداده فالطكؿ ىك امسداد الجسـ أعلى كأسفؿ، أما العرض 
 كخلفان، كالمسافة نكع مف العمؽ حيث سخسلؼ مسافة الشيء عف المشاىد باخسبلؼ ان  أماـفامسداده

كضع ىذا الشيء أمامان كخلفان، كمف ىنا فإف إدراتنا للبعد الثالث يعكد إلى إدراتنا لعبلقات المسافة 
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بيف األشياء السي سيع في المشيد البصرم، كيمتف سحييؽ البعد الثالث في سصميـ المثيرات البصرية 
بعدة طرؽ تالمنظكر، كالضكء كالظبلؿ، كالحجب كاالعسراض، كالحجـ، كنكضح ىذه الطرؽ بشيء 

:  ممف السفصيؿ فيما يؿ

ىك سيديـ العبلقات المتانية لؤلشياء بطريية سجعليا سظير تبشياء حيييية للعيف : المنظكر -
البشرية، كمفيـك سفسير الخطكط المسياربة على أنيا أشياء سسير إلى الكراء مف أىـ النياط 

 األشتاؿ ثنائية باسسخداـالمرسبطة باسسخداـ المنظكر، فيذا ىك المبدأ الذم يسمح لنا 
كيسمح المنظكر للمصمـ أيضان باسسخداـ الثالث كجذب المشاىد إلى المثير . األبعاد

كىذا عامؿ . البصرم، كىك بذلؾ يضيؼ كاقعية عليو، كيجعؿ األشياء أقؿ سجريدان للطبلب
 مادية المفيـك الجديد كقؿ تكتلما زاد. ميـ عند سيديـ أشياء أك مفاىيـ جديدة للطبلب

.  سجريده تلما سيؿ فيمو

سكزيع الظبلؿ في المشيد البصرم الناسجة عف سيكط الضكء على : الضكء كالظبلؿ -
 . األشياء سسسخدـ تياديات إلدراؾ العمؽ كاالرسفاع

سسسخدـ اشارات الحجب كاالعسراض إلدراؾ المسافة السي سبعد بيا : الحجب كاالعسراض -
بمعنى أف الشيء اليريب سكؼ يحجب الشيء البعيد عف الرؤية، . الرائياألشياء عف 

كلذلؾ فإننا نحتـ على األشياء السي سخسفي تليا أك جزءان منيا خلؼ شيء آخر ببنيا 
بعيدة، أما الشيء السي سحجب خلفو ىذه األشياء فإننا نحتـ عليو ببنو أقرب إلينا مف 

 . األشياء المحجكبة جزئيان أك تليان 

ىناؾ حييية مؤداىا أف أحجاـ األشياء المرئية سسناقص تلما بعد مكقعيا عف : الحجـ -
، كمف ىنا فإف الشتؿ يسغير مف حيث الحجـ كالحيز الذم يشغلو في مساحة الصكرة الرائي

تلما سغير نكع الليطة السي سـ سصكيره بيا، فالليطات اليريبة متبرة كال سظير الخلفية بيدؼ 
دراسة سفاصيؿ الشتؿ كأف الخلفية غير مطلكبة في الصكرة، كالليطات المسكسطة يسعادؿ 

معظـ مساحة الصكرة  فييا الشتؿ مع الخلفية، كالليطات البعيدة سغطى فييا الخلفية
، كيسضاءؿ الشتؿ بيدؼ دراسسو في بيئسو كأف الخلفية أىـ مف الشتؿ كمطلكبة للدراسة

كمف ىنا يسضح أيضان أف أحجاـ األشياء المبلكفة سسسخدـ تإشارة بصرية لسحديد المسافة 
 . الرائيالنسبية لمكاقع ىذه األشياء عف 
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 : التأطير ومساحة األمان

 عما البصرم فصؿ المثير فيالسبطير ىك كضع حدكد للمثير البصرم، كيساعد ذلؾ  -
يحيط بو، كيرتز انسباه الطالب عليو، أما مساحة األماف فسعنى الرسـ في المساحة 

المضمكف ظيكرىا، كيطلؽ علييا مجاؿ الرؤية، كىى المنطية السي على بعد مسافة ما إلى 
.  الداخؿ مف إطار الرسـ

  (اقسراف المثيرات البصرية اللفظية بغير اللفظية  ): السرميز المزدكج -

ف التلمة ستمؿ الصكرة، تما أف الصكرة سساعد في أحياف  ال شؾ أف الصكرة ستمؿ التلمة، كا 
كقد يتكف النص اللفظي مصاحبان للصكرة على .  سسيؿ انيرائيسومللفظي أاتثيرة على قراءة النص 

شتؿ جمؿ ملسزمة بيكاعد اللغة مثؿ سعلييات الشرح، أك على شتؿ تلمات ال ستكف جمبلن كال سلسـز 
.   معيان تبيانات كسعلييات سزيد مف أداة السعرؼ عليياان بيكاعد اللغة مثؿ العناكيف، أك قد يتكف مشسرؾ

:  سيولة القراءة

 مىك المبدأ الذم ينص على أف يسـ سصميـ كسيديـ المثيرات البصرية في التساب المدرس
ببسلكب يسسطيع مف خبللو السلميذ رؤية سفاصيؿ تافية ليراءة الرسـ، كىذا ينطبؽ على الرسـ نفسو، 

 ىيكالتلمات السي يسضمنيا، كأىـ االعسبارات السي يجب كضعيا في الحسباف لسيكلة اليراءة 
، كالمعنى، (في اللغة االنجليزية فيط )الحجـ، كالسبايف، كأسلكب الخط  كاسسخداـ الحركؼ التبيرة 

:  مكاأللفة، كنكضحيـ فيما يؿ

الحجـ تبحد اعسبارات سيكلة اليراءة يجب أف يتكف مناسبان حسى يريح العيف، : الحجـ -
.  كسسيؿ قراءسو

ييصد بو أف ستكف ألكاف التلمات مخسلفة عف ألكاف الخلفية مف حيث التنة، : السبايف -
.  كالييمة، كالشدة

يجب أف يتكف سيبلن في قراءسو، نظران لتثرة الخطكط السي يمتف اسسخداميا : أسلكب الخط -
 .  الطرز لكضكحوباقيفي المكاد المطبكعة، كيفضؿ طراز النسخ عف 

اعسبار رابع لسيكلة اليراءة ىك اسسخداـ الحركؼ التبيرة طبيان ليكاعد : الحركؼ التبيرة -
 . ةكؼ تبيرراللغة االنجليزية حيث يسـ تسابة الحرؼ األكؿ مف الجملة كاألسماء بح
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 معانيإذا تاف المثير اللفظي ذا معنى زادت ارسباطاسو، كتاف قادران على اسسدعاء : المعنى -
 . كخبرات سابية مسعددة لدل المسعلـ

سعسبر درجة األلفة بالمثير اللفظي مف العكامؿ السي سساعد على زيادة معناه، : األلفة -
كجعلو قادران على اسسدعاء خبرات سابية كارسباطات مسعددة، أما إذا تاف المثير اللفظي 

 . غريبان عف خبرة المسعلـ، قؿ ما بو مف معنى، كأصبح قادر على اإلفادة مف الخبرة السابية

 سسحيؽ ممف خبلؿ العرض السابؽ لسمات المثيرات البصرية السعليمية الجيدة، نجد أنو لؾ
ىذه السمات الجيدة بشتؿ فعاؿ في المثيرات البصرية يسسلـز ذلؾ مراعاة أسس السصميـ الجيد، 

.   كاإلخراج لتؿ  فئة مف المسعلميف بمراحليـ المخسلفةالصياغةكمعايير 

 (99-58 :2010المرادنى،)

 سس تصميم المثيرات البصرية أ
 سحيؽ م لمتكنات الصكرة السعليمية كىى أيضا النظـ التمسعسبر أسس السصميـ بمثابة الكاقع البنائ

– الكحدة " :الشركط الكاجب مراعاسيا عند اسسخداـ عناصر السصميـ داخؿ أطار الصكرة كمنيا
 .السناسب– الحرتة – اإليياع – االسزاف 

: الوحدة- 1
 يجمع عناصر السصميـ، كىى سعبير كاسع يشمؿ عناصر مسعددة منيا الذم العامؿ المشسرؾ ىي

.  ككحدة الفترة كحدة اليدؼ أك الغرض مف الصكرة المرسكمةالفني األسلكبكحدة الشتؿ ككحدة 
 بكحدة الصكرة ك سسحيؽ كحدة م النيائاإلحساس الرائي في سثير السي ىيكىذه العناصر جميعيا 

 ييـك بمثابة السابع للعامؿ المييمف ثانكمالسصميـ بكجكد عامؿ مييمف يحسؿ مرتز االىسماـ كعامؿ 
. ليؤتده

: االتزان- 2
 شرط االسزاف سسعادؿ فييا اليكل المضادة ك السييعبر االسزاف عف االسسيرار ك الثبات كىك الحالة 

 السصميـ الناجح كسكجد أنكاع مف فيىمة ـمف شركط كحدة الصكرة كىك مف خصائص األساسية اؿ
. االسزاف منيا
  الصكرة جانبي تبل فيكيعنى ذلؾ أف سسكاجد قكل مسماثلة : (السيمسرل  )االسزاف بالسيابؿ 

. كيتكف السكازف حينئذ ليس فيو سنكيع
 ك األيسر معا أك األيمف شتؿ الجانبيف فيحيث يتكف السماثؿ : االسزاف الغير مسيابؿ 

.  اللكففي ك السفلى معان، مع اخسبلؼ العلكم
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  كفيو يتكف مرتز الصكرة ىك المنطية الفاصلة بيف عنصراف مسماثبلف: المرتزماالسزاف 
 مف أمكىناؾ نكع آخر مف السكازف المسسسر غير السيمسرل ال يسفؽ فيو شتؿ أك لكف فى 

 اليكل بيف في بؿ فيو سعادؿ األيسراأليمف ك ) أك  ( ك السفلى العلكم)نصفى الصكرة 
. نصفى الصكرة

: الحركة- 3
 سعمؿ السيسسسمد الييئة قيمسيا الحرتية أما مف حدكدىا الخطية الخارجية أك مف محاكرىا الرئيسة 

 اسجاه خاص، كفيان لما سيسضيو فترة السصميـ فسدرؾ العناصر األفيية فيعلى سكجيو سير الحرتة 
على أساس ميليا إلى حالة مف الثبات، أما العناصر الرأسية فسظير دائمان مسزنة برغـ ما سسميز بو 
مف السشبع بشحنة ديناميتية تذلؾ فاف المحاكر بصرؼ النظر عف اسجاىا كسكاء أتانت ظاىرة أـ 

.  تبيرحرتي األخرل بجانب ىيمخسلفة داخؿ الشتؿ لسسميز 
: اإليقاع- 4

اإليياع ىك السترار المنسظـ لعنصر أك مجمكعة مف العناصر على مسطح السصميـ كيستكف اإليياع 
: مف عنصريف أساسيف ىما

كىى العنصر اإليجابي : األشتاؿ-  أ
. كىى العنصر السلبي المسمى باألرضيات المحيطة باألشتاؿ: الخلفية- ب

: ويتكون اإليقاع من تبادل ىذين العنصرين متخذًا واحد من األشكال اآلتية
 الشتؿ ك الحجـ مكاألرضية سشابيان سامان ؼ الشتؿ" حيث سسشابو فيو تؿ مف : إيياع رسيب 

 األرضية بلكف  ك األلكاف فيد ستكف الكحدات سكداء مثبلفيك المكقع كلتنيا سخسلؼ 
. آخر

 حيث سسشابو فيو جميع األشتاؿ مع بعضيا ك سسشابو األرضية مع :  غير رسيبإيياع
. بعضيا أيضا كلتف سخسلؼ األشتاؿ عف األرضية شتبلن أك لكنان أك حجمان 

  حيث يسـ سكزيع األشتاؿ السزاـ بسسلسؿ محدد، كيخسلؼ شتؿ األشتاؿ عف :  حرإيياع
. بعضيا البعض سمامان تما سخسلؼ فيو الخلفية أيضا

 السناقض فيكفيو سسترر بصكرة مطردة :  مسناقصإيياع 
 السزايد كلك نظرنا إلى سعريؼ تؿ فيك فيو سسترر األشتاؿ بصكرة مطردة :  مسزايد إيياع 

كالمسزايد لكجدنا أف أيان منيما قد يتكف مرة  (المسناقضيف  ) السابييف اإليياعمف نكعى 
 ينظر منو الذمإيياعان مسزايدان ك أخرل إيياعان مسناقضان كيسكقؼ ىذا األمر على الجانب 

مثؿ قضباف  ) كضعيا اإلنساف السي صكرة األعماؿ في كمثاؿ ذلؾ ما نشاىده الرائي
 (لخ إ... الستة الحديد ك أعمدة السلغراؼ ك السبللـ
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 سضمف نكعان مف قياس يمتف اسخاذه معياران يياس مف خبللو السيكىك النسب الجمالية : السناسب
. صبلحية الصكر السعليمية أك عدـ صبلحيسيا

(http://kenanaonline.com/users/hamadagamal/posts/159491 ) 

كمف خبلؿ عمؿ الباحثة تمعلمة في مدرسة للصـ فإنيا سبيف أف تساب الستنكلكجيا الميدـ 
ىك نفس التساب المدرسي الذم يدرسو الطالب العادم، تما (معاقات سمعيان )لطالبات الصؼ العاشر

دراتيـ  سكضح عدـ مبلءمة المثيرات البصرية بالتسب المدرسية الحالية مع طبيعة المعاقيف سمعيان كا 
ليذه المثيرات، باإلضافة إلى تثير مف األمكر السي البد مف مراعاسيا بحيث يسبلءـ التساب المدرسي 

 .مع قدرات المعاقيف سمعيان 

كبعد المناقشة الحرة السي أجرسيا الباحثة مع تؿ مف المعلمات كالطالبات بمدرسة الرافعي 
للصـ أثناء إجراء الدراسة حكؿ المشتبلت السعليمية كالصعكبات السي يعانى منيا المعاقكف سمعيان 

في التساب المدرسي الحالي كالسي سجعليـ غير ميبليف على اسسخدامو، سبيف للباحثة أف ىناؾ اسفاقان 
 :ثالثة محاور كما يمىبيف المعلمات كالطالبات على أف أتثر ىذه الصعكبات سسمثؿ في 

 :الصعوبات الخاصة بالمثيرات البصرية غير المفظية في الكتاب المدرسي الحالي: أوالً 
قلة اسسخداـ مثيرات بصرية بسيطة، كتذلؾ عدـ سجزئة المثيرات البصرية المعيدة أك المرتبة  -

إلى عدد مف الرسكمات البسيطة السي سمثؿ في مجمكعيا المثير البصرم المرتب، بحيث يسـ 
شرح تؿ مثير بسيط على حدة، كصكالن في النياية إلى االسسيعاب البنائي للمثير البصرم 

 .المرتب

ثارة االنسباه إلى المثيرات البصرية -  عدـ اسسخداـ أم أسلكب مف أساليب سرتيز كا 
 .قلة اسسخداـ مثيرات بصرية ذات عناصر معركفة تخبرة سابية لدل المعاؽ سمعيان  -
 .قلة انسجاـ المثيرات البصرية كسناسييا مع البيانات كالعناكيف كالسعلييات اللفظية المصاحبة ليا -
عدـ سبطير المثيرات البصرية، أل كضع إطار لتؿ مثير يفصلو عما حكلو مف مثيرات أخرل  -

 .قد سسكاجد معو في نفس المكضع
 .عدـ مماثلة ألكاف الرسكمات السكضيحية للكاقع المرئي أك أقرب ما ستكف مف الكاقع -
عدـ مراعاة الكحدة البصرية للمثيرات البصرية كالسي سؤثر بفاعلية في سرعة كدقة اإلدراؾ  -

 .البصرم ليا
ندرة اسسخداـ مثيرات بصرية مصحكبة دائمان بالسعلييات اللفظية علييا، بحيث سمثؿ ىذه  -

تذلؾ ندرة . السعلييات شرح لمضمكف المثير البصرم في صكرة جملة أك عدة جمؿ بسيطة

http://kenanaonline.com/users/hamadagamal/posts/159491
http://kenanaonline.com/users/hamadagamal/posts/159491
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اسسخداـ مثيرات بصرية مصحكبة دائمان بعناكيف سكضحيا أك مزكدة ببيانات كسعلييات بسيطة 
 .سكضحيا

 :الصعوبات الخاصة بالمثيرات البصرية المفظية في الكتاب المدرسي الحالي: ثانياً 
اسسخداـ تلمات غير مبلكفة للمعاقيف سمعيان، كتذلؾ غير دقيية كغير محدكدة المعنى، كليس  -

 . ليا داللة محسكسة لدييـ
الحشك كالسترار غير المطلكب في الفيرة الكاحدة، مع اسسخداـ فيرات طكيلة، كحسى الفيرات  -

ف كجدت ال يعبر عنيا بجمؿ قصيرة بسيطة  المسسخدمة حاليان ال سحمؿ فترة أساسية كاحدة، كا 
  .السرتيب ببقؿ عدد مف التلمات

قلة اسسخداـ تلمات يمتف السعبير عنيا بلغة إشارة ذات قدرة مرسفعة أل السعبير عف التلمة  -
 .الكاحدة بإشارة كاحدة فيط

الصعوبات الخاصة باستخدام لغة اإلشارة مع المثيرات البصرية في الكتاب المدرسي : ثالثاً 
 :الحالي

في ظؿ عدـ اسسخداـ تسب مدرسية خاصة بالطبلب المعاقيف سمعيان كاسسخداميـ لتسب 
 مع المثيرات البصرية إال عف طريؽ المعلـ نفسو ـالطبلب العادييف، فإف لغة اإلشارة ال سسسخد

الذم يرل ضركرة اقسراف المثيرات البصرية اللفظية كغير اللفظية باإلشارات الكصفية المصكرة الدالة 
علييا في التساب المدرسي، باإلضافة إلى سدريس المفاىيـ كالمصطلحات كالرمكز بدليؿ مسضمف 
اإلشارات الدالة علييا، على أف ييع ىذا الدليؿ في بداية تؿ كحدة دراسية أك في نياية التساب 

 .المدرسي
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 اإلعاقة السمعية : المحور الثاني 

سعد حاسة السمع كاحدة مف أىـ الحكاس السي يعسمد علييا الفرد في سفاعبلسو مع اآلخريف 
لتؿ المثيرات كالخبرات  أثناء مكاقؼ الحياة المخسلفة، نظران لتكنيا بمثابة االسسيباؿ المفسكح

كمف ثـ سعسبر اإلعاقة السمعية مف أشد . الخارجية، كمف خبلليا يسسطيع الفرد السعايش مع اآلخريف
كأصعب اإلعاقات الحسية السي سصيب اإلنساف؛ إذ يسرسب علييا فيد اليدرة علي التبلـ بجانب 

.  األصـ اتسساب اللغة كالتبلـ أك سعلـ الميارات الحياسية المخسلفةلالصمـ التلي، كلذا يصعب عؿ
 في سف ما قبؿ المدرسة سبيي كسسبصؿ خبلؿ الحياة المدرسية، كمف ثـ فإف ئةتما أف آثار السنش

العناية بالستكيف النفسي كسيبؿ اإلعاقة لدم الطفؿ األصـ مع إساحة الفرصة لو للنمك كالسكاصؿ 
 . نمك شخصيسولكالسفاعؿ مع أفراد األسرة في مكاقؼ عادية سصيلو كسساعده عؿ

فئسي الصـ كضعاؼ السمع كيمتف  ( (hearing Handicappedيضـ لفظ ذكم اإلعاقة السمعية 
سصنيؼ األفراد المعكقيف سمعيان كفيان لدرجة كنكع الصمـ، فيك إما أف يتكف صممان تليان أك جزئيان 

كال إراديان أك متسسبان، مبتران أك مسبخران فيـ يمثلكف مجمكعة غير مسجانسة مف  (ضعؼ سمعي)
 .األفراد سسبايف خصائص السمع لدييـ

http://www.gulfkids.com/ar/print.php?page=topic&id=1280 
 - : ما يميىالسمعية اعتمادًا عل  تقسيم اإلعاقةىذا ويمكن

 .( كراثة –مرض ) سبب اإلعاقة السمعية .1
 .نكع اإلعاقة السمعية .2
 .( عمر معيف –منذ الكالدة ) السمعية عمر الفرد عندما أصيب باإلعاقة .3
 .اإلعاقة السمعية درجة .4
  . األطفاؿ ذكل اإلعاقة السمعيةكالدمحالة السمع لدل  .5
  (قراءة الشفاه-  األصابع ىجاء- لغة اإلشارة  )كسائؿ االسصاؿ السمعي  .6
 .كجكد أطفاؿ آخريف مصابيف باإلعاقة السمعية في األسرة .7
 

سعددت السعريفات كالمفاىيـ السي سناكلت مصطلح اإلعاقة السمعية،  كمف ىذا المنطلؽ فيد
 .الطبي كالمدخؿ السربكممف خبلؿ مدخليف رئيسييف ىما المدخؿ  سناكليا يمتف السي

 :التربويالمدخل - أ
اإلعاقة  فيميالعبلقة بيف فيداف السمع كسعلـ اللغة كالتبلـ، كقد عرؼ مصطفي كىك يكضح 

يمتف قياسيا   أسباب أخرلألم في عملية السمع نسيجة لؤلمراض أك كظيفيالسمعية ببنيا خلؿ 
 .العادية عف طريؽ أجيزة طبية، كلذلؾ فيي سعكؽ اتسساب اللغة بالطريية
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اإلعاقة مف الناحية السربكية على أنيا ذلؾ النيص أك اليصكر ( 12 : 1986 )عرؼ حسيفم
 فيصير معكقان سكاء تانت اإلعاقة ،المزمف أك العلة المزمنة السي سؤثر في قدرات الشخص

 يحكؿ بيف الفرد كبيف االسسفادة التاملة الذم أك اجسماعية، األمر ، أك عيلية، أك حسية،جسمية
 االسسفادة منيا، تما سحكؿ بينو كبيف العادممف الخبرات السعليمية كالمينية السي يسسطيع الفرد 

.  مف األفراد العادييف في المجسمعقالمنافسة المستافئة مع غير

أنو الطفؿ الذم فيد اليدرة السمعية قبؿ سعلـ المعاؽ سمعيان ب ( 216 :1996 )يعرؼ تامؿ
.  التبلـ، أك ىك الذم فيدىا بمجرد أف سعلـ التبلـ لدرجة أف آثار السعلـ فيدت بسرعة

منذ كالدسو يتكف لو خصائص كصفات يخسلؼ فييا  كيعني ذلؾ أف الطفؿ الذم افسيد السمع
فالطفؿ المحرـك مف حاسة السمع منذ الميبلد ، سعلـ التبلـ عف الطفؿ الذم افسيد حاسة السمع بعد

عف البيئة السي يعيش فييا، كبالسالي فإنو يعيش في عالـ صامت خاؿو  لـ سستكف لديو أية معلكمات
الطفؿ الذم حـر مف حاسة السمع بعد نمك اللغة عنده في أل مرحلة، فإنو  بعتس- مف األصكات 
 .اآلخر  أف يتكف أتثر سكافيان كاندماجان مع مف يحيطكف بو عفلخبرات سساعده عؿ قد ستكنت لديو

ضعاؼ السمع ببنيـ أكلئؾ الذيف يتكف لدييـ قصكر سمعي  ( 22 :1980 )فيميكيعرؼ 
  كظائفيا بدرجة ما، كيمتنيـ سعلـ التبلـمسمع، كمع ذلؾ فإف حاسة السمع لدييـ سؤد أك بيايا

عجزان أك  كاللغة سكاء باسسخداـ المعينات السمعية أك بدكنيا كيعني ذلؾ أف المعاؽ سمعيان يعاني
أف يسسجيب اسسجابة  اخسبلالن يحكؿ دكف اسسفادسو مف حاسة السمع ألنيا معطلة لديو، كيسعذر عليو

بالطريية العادية، بمعنى أف   فيمو التبلـ المسمكع، كمف ثـ فيك يعجز عف اتسساب اللغةلسدؿ عؿ
 إدراتو لما يدكر حكلو لسدؿ عؿ ضعيؼ السمع بإمتانو أف يسسجيب للتبلـ المسمكع اسسجابة

 .السمعية شريطة أف ييع مصدر الصكت في حدكد قدرسو
 

 الطبي المدخل- ب
 مف األطباء، سناكليا فيد كأسبابيا، كسصنيفاسيا سعريفاسيا سعددت فيد السمع حاسة ألىمية نسيجة
 .إلييا المؤدية األسباب ناحية كمف كعصبية سشريحية ناحية
   في السميز بيف ضعؼ السمع كالصمـاألطباءييسـ 

. ديسبؿ للفرد (70)نو درجة مف الفيداف السمعي سزيد عف أ: الصمـ -
سجعؿ الفرد (70) ديسبؿ كسيؿ عف (35)انو درجة مف فيداف السمع سزيد عف : ضعؼ السمع -

. صعكبات في فيـ التبلـ يعاني مف
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:  السمعيةاإلعاقةسباب  أ**
 .الكراثة -1
 .عدـ سكافؽ العامؿ الرايزيسي  -2
 . الحامؿاألـالسي سصاب بيا  األلمانيةالحصبة   -3
 . الكسطىاألذفالسياب   -4
 .السياب السحايا  -5
 . الكسطىاألذفالعيكب الخليية في   -6
 . كالحكادثاإلصابات  -7
 .المادة الصمغية سجمع  -8

   .السمعية اإلعاقةتصنيف ** 
 :اإلعاقة فيوالذم حدثت  حسب العمر -1

اللغة كىذا النكع مف   يتسسب الطفؿأف قبؿ اإلعاقةكىك حدكث  :الصمـ قبؿ اللغكم -
ف أىذه الحالة   التبلـ كيحساج فيأك يتسسب اللغة أفيسسطيع الطفؿ بو  الصمـ ال

 .اإلشارة اسسخداـ لغة أكيسعلـ اللغة عف طريؽ حاسة البصر 
  يتسسب الطفؿ اللغة كالتبلـ كقد يحدث ىذا النكع مفأفكىك  :الصمـ بعد اللغكم -

 ) يسمي الصمـ المتسسب) قد يحدث بالسدريج أكالصمـ بشتؿ مفاجئ 
 :اإلصابةسصنيؼ حسب طبيعة كمكقع  -2

 الخارجية كالكسطى يحكؿ دكف األذفكينسج عف خلؿ في  :السكاصلي الفيداف السمعي -
 .ف اسسخداـ السماعات فيو مفيدان أ الداخلية كاإلذف إلىالصكسية  نيؿ المكجات

 العصب أك الداخلية األذفينسج عف خلؿ في  ك:السمعي الحسي عصبي الفيداف  -
 .اسسخداـ السماعات في ىذا النكع قليؿ الفائدة فأالسمعي ك

كىك الشخص الذم يعاني مف فيداف سمعي سكاصلي كفيداف  :الفيداف السمعي المخسلط  -
 .ف اسسخداـ السماعات فيو قد يتكف مفيدان أكاحد ك سمعي حس عصبي في كقسان 

كىك الذم يحدث في حالة كجكد خلؿ في الممرات السمعية  :الفيداف السمعي المرتزم -
ف اسسخداـ السماعات في ىذا النكع محدكد أالمراتز السمعية ك أكفي جذع الدماغ 

 .الفائدة
 .درجة االعاقو السمعية درجة الفيداف بالديسبؿ :السصنيؼ حسب شدة الفيداف السمعي -3

  .بسيطة جدان    25-40 -
 .بسيطة   41-55 -
   .ملحكظة   56-70 -
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. شديدة   71-90 -
. مييةفبتثر ع 90 -

http://www.aoua.com/vb/showthread.php?t=9879  
 

ـر مف حاسة السمع منذ كالدسو (32: 1999)حبلكة يعرؼ   األصـ ببنو ىك ذلؾ الطفؿ الذم حي
إلى درجة سجعؿ التبلـ المنطكؽ مسسحيؿ السمع مع أك بدكف معينات سمعية، أك ىك الذم فيد 
اليدرة السمعية قبؿ سعلـ التبلـ، أك الذم فيدىا بمجرد أف سعلـ التبلـ لدرجة أف آثار السعلـ فيدت 

أنو غالبان ما يتكف األصـ أبتـ ال يسسطيع نطؽ التبلـ،  (13: 1995 )بسرعة، كسضيؼ سلطاف
 .خصكصان إذا أصيب بالصمـ في سف مبترة، كقبؿ سعلمو التبلـ

أف األصـ األبتـ ىك الذم فيد  (70: 1999) كيشير تػؿ مف عبد الحػافظ سبلمػة، كآخركف 
 . قدرسو السمعية في السنكات الثبلث األكلى مف عمره، كتنسيجة لذلؾ لـ يسسطيع اتسساب اللغة

ضعيؼ السمع ببنو ىك الشخص الذم يعجز  تما كيعرفو البعض كبالرجكع لتثير مف المراجع 
 ل، مما يصعب عليو فيـ التبلـ، كلتف ليس إؿ(ديسبؿ 65 - 35)بميدار فيد في السمع  سمعو

طريؽ األذف  الحد الذم يضطره إلي اسسخداـ أداة سمعية، بمعني أنو مازاؿ يسسطيع فيـ التبلـ عف
 .كلتف بصعكبة

 
ومن خالل التعريفات السابقة، يمكن الخروج ببعض األمور التي سيتم من خالليا الخروج 

 .المعاق سمعياً  بتعريف شامل
جميع الفئات – مف الناحية اإلجرائية – ىك مصطلح عاـ سندرج سحسو  :ة السمعياإلعاقة -

، السي سحساج إلى برامج كخدمات السربية الخاصة بسبب كجكد نيص في اليدرات السمعية 
: كالسصنيفات الرئيسية ليذه الفئات ىي

 ديسبؿ فبتثر بعد 70ىك الفرد الذم يعاني مف فيداف سمعي يبدأ بػ :األصـ - أ
اسسخداـ المعينات السمعية مما يحكؿ دكف اعسماده على حاسة السمع في فيـ 

. التبلـ
 69 ك 30ىك الشخص الذم يعاني مف فيداف سمعي يسراكح بيف :ضعيؼ السمع  - ب

مما يجعلو يكاجو صعكبة في فيـ التبلـ ، ديسبؿ بعد اسسخداـ المعينات السمعية 
. باالعسماد على حاسة السمع فيط

 سكاء باسسخداـ ،اتسساب المعلكمات اللغكية خبلؿ حاسة السمعالسلميذ األصـ ال يسسطيع  -
 .أك بدكنيامعينات سمعية 

http://www.aoua.com/vb/showthread.php?t=9879
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غالبان ما ك، سكاءن منذ الكالدة أك بعدىا، متسسبان أكما كراثيان الصمـ سحدث للسلميذ األصـ إ -
 . يتكف األصـ أبتـ، خصكصان إذا أصيب بالصمـ في سف مبترة

األصـ األبتـ ىك الذم فيد قدرسو السمعية في السنكات الثبلث األكلى مف عمره، كتنسيجة  -
 .لذلؾ لـ يسسطع اتسساب اللغة

 

ىك الذم فيد حاسة السمع، كيحساج إلى أساليب سعليمية خاصة،  السلميذ المعاؽ سمعيان  -
 .سعسمد اعسمادان تليان على حاسة اإلبصاردكف مخاطبة تبلمية، 

ذات سعليمية كأساليب سسخداـ سينيات ، كاسكفير كسائؿ اسصاؿ مناسبةيحساج السلميذ األصـ ؿ -
 .، سسفؽ مع خصائصو، كظركؼ كدرجة إعاقسوطبيعة خاصة

دائو السربكم، آ سبثيران سلبيان، ينعتس على  المعاق سمعياً يؤثر اإلعاقة السمعية على السلميذ -
كسحصيلو العلمي، كنمكه اللغكم، كسكاصلو االجسماعي مع اآلخريف، كيسبب حدكث 

 .النسياف، كسشست اإلنسباه
 

 د يعانى مف فؽالذمببنو ذلؾ الشخص : لمعاق سمعياً ل  اآلسيسعريؼمما سبؽ اسسخلصت الباحثة اؿ
 للمناىج السعليمية سحصيلو الدراسي كفيمو  سؤثر سلبيان على  الفيد ة تانت درجأيان –  السمع في

 سيديـ خدمات سربكية خاصة مما يسسكجب، الدراسي نفس مسسكل صفو فيميارنة بزمبلئو العادييف 
. سعكضو عف فيداف السمع ؿ كاآلثار المسرسبة عليياسيا، السمعية كدرجقعاقتإـ مع طبيعة ءسبلت
 

 :السمع وضعاف الصم مع التواصل طرق** 
ذلؾ لعدـ معرفسيـ كيفسيد األشخاص العادييف لتيفية السعامؿ مع الصـ كضعاؼ السمع 

 إلى طرؽ االجسماعيسحساج سربية السبلميذ الصـ كسعليميـ كسبىيليـ كتذلؾ  بطرؽ السكاصؿ معيـ،
 فعالة سسبلءـ كخصائصيـ كحاجاسيـ، بغرض سمتينيـ مف السعبير عف أحاسيسيـ كأفتارىـ اسصاؿ

. كاحسياجاسيـ، كالسفاعؿ مع بعضيـ البعض كمع اآلخريف، كاإلندماج في الحياة اإلجسماعية
 

 الباحثة في ىذا الجانب أىم أساليب التواصل التي تستخدم فئة الصم والضعاف ستتناوللذا 
: وىي عمى النحو اآلتي.السمع
 اإلشارة  لغة( :( Sign Language 
 لآلخريف، كللسعبير المعلكمات إليصاؿ يدكية رمكز اسسخداـ على يعسمد لغكم نظاـ عف عبارة كىي
 أف تما .لمجسمع الصـ كالمفضلة المتسسبة اللغة :ىي اإلشارة لغة كسعسبر كاألفتار، المفاىيـ، عف
 لغة كسعسمد بيا إشارة خاصة لغة ليا ةدكؿ فتؿ البعض، يعسيد تما عالمية لغة ليست اإلشارة لغة
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 الملفكظة اللغة على ال سشسمؿ أنيا إلى باإلضافة البصرم، السكاصؿ على تبيرنا اعسمادنا اإلشارة
: اآلسي في اإلشارة لغة علييا سبنى السي األسس بعض إيجاز كيمتف. اسسخداميا أثناء
 (7)لي أك ىناؾ شتؿ  إشارة مثؿ أخرل إلى إشارة مف يخسلؼ :التؼ شتؿ 

 
 شتؿ التؼ أثناء اإلشارة (7)شتؿ 

 كالسي لماذا تإشارة بيديف الحرتة أداء سسطلب اإلشارات بعض ىناؾ :اليديف أك اليد حرتة 
 اإلبياـ بيف ما منى إلى اليد تؼ طرؽ كيسـ ل،راليس اليد أصابع فسح خبلؿ مف سنفيذىا يسـ

 كاحده يدنا سسطلب ) أنا تلمة ( إشارة كلتف .السبب على للداللة األربعة األصابع كمجمكعة
 .الجسـ اسجاه إلى اإلشارة سسـ خبلليا مف كالسي

 (8) شتؿ .لبعض األحرؼ كاألرقاـ اإلشارة مثؿ :التؼ اسجاه 
 
 
 
 
 
 
 

 اسجاه التؼ أثناء اإلشارة (8)شتؿ 
 (.9)شكل  الحرتة أثناء متانيا إشارة لتؿ أف معلكـ ىك تما :اإلشارة متاف 

 
 
 
 
 

 متاف أك محيط اإلشارة (9)شتؿ 
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 كالرقبة، كالفـ العينيف، سعبيرات كسشمؿ :الجسـ أعضاء كسائر كالتسفيف الكجو سعبيرات 
 (10)شتؿ . األلفاظ الالتكسكضح السعبيرات عف د

   
 سعبيرات الكجو في لغة اإلشارة (10)شتؿ 

 
: وىناك نوعان من اإلشارات ىما

 في كىى إشارات ليا مدلكؿ معيف، يرسبط ببشياء حسية ملمكسة :إشـارات وصفية -
رفع  :ذىف السلميذ األصـ، كييـك بالسعبير عنيا باإلشارة، كمف أمثلة اإلشارات الكصفية

أك سضييؽ  ،"التثرة"، أك مثؿ فسح الذراعيف للسعبير عف "الطكؿ"اليد ألعلى للسعبير عف 
.يكضح ذلؾ  (11)كالشتؿ".الصغر"المسافة بيف اإلبياـ كالسبابة للداللة على 

   
إشػارات كصفية ( 11)الشتؿ

 كىى إشارات ليس ليا مدلكؿ معيف مرسبط بشتؿ مباشر بمعنى :إشـارات غير وصفية -
 يسـ السعبير عنيا، كعندما ييسبؿ الصـ عف مدلكؿ سلؾ اإلشارات ال سكجد السيالتلمة 

كمف أمثلة اإلشارات . ىيلدييـ أية إجابات شافية، كلذلؾ السملؾ إال أف سسسخدميا تما 
شيء "اإلشارة باإلبياـ إلى أسفؿ مع ضـ باقي اليد للداللة على : غير الكصفية

  .أك إشارة الحب الدكلية" شيء حسف"، أك إلى أعلى للداللة على "ردمء
 (220 :1996، تامؿ)



48 

 

 يكضح ذلؾ (12)كالشتؿ

 
كصفية غير إشػارات ( 12)الشتؿ

 التواصل الشفيي:  
 : Lip Readingراءة الشفاه ق 

 سعٌرؼ ببنيا فف معرفة أفتار المستلـ بمبلحظة حرتات فمو كيطلؽ علييا أحيانان قراءة التبلـ أك 
اليراءة البصرية على أساس  سعبيرات الكجو المخسلفة، كتذلؾ حرتات المستلـ ليا سبثير تبير في 

. ييياؿ  كفؾ رمكز التبلـ الصادرة مف المسحٌدث إدراؾ معاني ما
 كييسسخدـ مصطلح قراءة التبلـ بدالن مف قراءة الشفاه، كذلؾ ألنو مف الميـ أف نؤتد على فترة أف 

الكجو كالرقبة كليس فيط الشفاه يجب أف ستكنا مكضع مبلحظة بالنسبة لمف لديو صعكبة في 
 .يكضح ذلؾ  (13) كالشتؿ .السمع

 
 السكاصؿ الشفيي( 13)الشتؿ 

  التواصل الكميTotal Communication :
ظير ىذه الطريية ترد فعؿ لبلنسيادات المكجية لطرؽ السكاصؿ السابية، كلكضع حد   

للخبلفات بيف أنصار السكاصؿ اليدكم كالسكاصؿ الشفيي كعدـ مراعاة سلؾ الطرؽ للفركؽ الفردية 
متانيات الصـ . كقدرات كا 

. كسعسبر ىذه الطريية مف أتثر الطرؽ انسشاران في المدارس كالمعاىد في الكقت الحالي
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كيعٌرؼ السكاصؿ التلي ببنو حؽ تؿ طفؿ أصـ في أف يسعلـ باسسخداـ جميع الطرؽ الممتنة 
تسابو ميارات السكاصؿ كالسعامؿ  للسكاصؿ، حسى سساح لو الفرص التاملة لسنمية ميارة اللغة كا 

. اإليجابي في سف مبترة قدر المسسطاع
كيسضمف السكاصؿ التلي الصكر المخسلفة لؤلنماط اللغكية مسمثلة في الحرتات السعبيرية   

كذلؾ بغية . لغة إشارة، تبلـ، أبجدية األصابع، قراءة التبلـ: السي ييـك بيا الطفؿ مف سلياء نفسو
 يكضح ذلؾ (14)كالشتؿ .سطكير قدرة األصـ على السكاصؿ

  

 
 

  
السكاصؿ التلي ( 14)الشتؿ
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 معاقين سمعياً احتياجات ال: المحور الثالث .
يعسمد التائف البشرل اعسمادان جكىريان على حكاسو، السي يسـ مف خبلليا اسسيباؿ المثيرات 

المخسلفة، ليسمتف مف االسسجابة كالسفاعؿ مع البيئة مف حكلو، ىذه البيئػة سشتؿ خبرات اإلنسػاف، 
أمػا السلميذ . كسسػاعده في ستكيف مفاىيمػو المخسلفة، كفي صياغة عالمو الفترم كالسصكرم كاللغكم

األصـ فنجده يعانى مف قصكر في كاحدة مف أىـ الحكاس األساسية كىي حاسة السمع، كالسي 
يعسمد علييا اإلنساف في اتسساب المعرفة، كفي اسصالو باآلخريف كفي السفاعؿ االجسماعي كالسكافؽ 

. النفسي
كيؤدل فيداف السمع إلى اضطرابات أشد كقعان على السلميذ األصـ مف تثير مف اإلعاقات 

لى سعطليـ  الحسية األخرل، كيؤدل سبثيره إلى سبخر المصابيف بو عف النمك في مجاالت تثيرة، كا 
لى مكجياسيـ لمشاتؿ اجسماعية، كسعليمية، كسلكتيػة،  عف التبلـ، كقصكرىـ في النكاحي اللغكية، كا 

كانفعالية بشتؿ مؤقت أك دائـ حسب ظركؼ تؿ منيـ  
(. 137، 1994اليذافي، )

كلذلؾ يحساج السبلميذ الصـ إلى رعاية سربكية خاصة، حيث يصعب علييـ أف يسيدمكا في 
سعليميـ مثؿ األسكياء، أك المعاقيف مف ذكم االحسياجات الخاصة األخرل، كذلؾ ألف قدرسيـ على 

االسسماع كالسحدث كالمناقشة منعدمة، باإلضافة إلى انخفاض قدرسيـ على الستيؼ، لذلؾ فيـ 
. يحساجكف إلى طرؽ كأساليب خاصة للسفاعؿ كالسكاصؿ، سناسب خصائص النمك الخاصة بيـ

كللسكصؿ إلى مكاصفات سربكية كفنية ناجحة لبرامج التمبيكسر مسعددة الكسائؿ للسبلميذ الصـ، 
تاف ال بد مف السعرؼ أكالن على خصائص السبلميذ الصـ، لمراعاة ىذه الخصائص عند اشسياؽ 

المكاصفات، كأيضان لسصميـ كسطكير برامج تمبيكسر خاصة بالسبلميذ الصـ مبنية على أسس علمية 
: سليمة، كذلؾ لسحييؽ نسائج سربكية أفضؿ، فالسعرؼ على خصائص السبلميذ الصـ يساعد على

 سحديد كصياغة أىداؼ للبرنامج، سسناسب مع خصائص السبلميذ الصـ .
 اخسيار الخبرات السعليمية المناسبة لمسسكيات السبلميذ الصـ .
 اخسيار طرؽ كاسسراسيجيات السدريس المناسبة للسبلميذ الصـ .
 سحديد مجاالت النشاط المناسبة للسبلميذ الصـ .
  متانات تؿ سلميذ أصـ، إلى أقصى درجة ممتنو،  ليسمتف مف السعلـ االسسفادة مف طاقات كا 

.  الذاسيةكاتسساب المفاىيـ، بما يناسب خطك
  ،اخسيار عناصر برامج التمبيكسر مسعددة الكسائؿ، السي سناسب السبلميذ الصـ، كسجذب انسباىيـ

. كسثير اىسماماسيـ، كدكافعيـ، كميكليـ
 إعداد كاسسخداـ أساليب ككسائؿ سيكيـ مناسبة للسبلميذ الصـ. 
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:  المعاقين سمعيًا ومتطمباتيا التربويةالطالبخصائص نمو 
يعانى الطفؿ المعاؽ سمعيان مف خلؿ أك قصكر في كاحدة مف أىـ الحكاس األساسية لدل 

ىمان في بناء كستكيف الشخصية، فعف طريييا يسـ ـاإلنساف، كىى حاسة السمع، سلؾ السي سلعب دكران 
اتسساب المعرفة كنمك اللغة كالنمك العيلي، كاالنفعالي، كاالجسماعي، كعدـ قدرة الطفؿ المعاؽ 
سمعيان على اتسساب كسنمية ىذه الجكانب يؤثر تثيران على شخصيسو كسلكتياسو كيجعلو مخسصان 

.  ببعض الخصائص السي سخسلؼ في مجمكعيا عف أقرانو العادييف
ليذا سسناكؿ الباحثة أثر فيداف حاسة السمع للسبلميذ الصـ مف الناحية النمك الجسمي، 

كاللغكية، كاالجسماعية، كاالنفعالية، كالعيلية المعرفية، كذلؾ للسعرؼ على احسياجاسيـ السربكية فيما 
: أسيم

 
 أثر فقدان حاسة السمع عمى النمو الجسمي لألصم

 أثبست الدراسات الحديثة أنو ال يكجد فرؽ بيف الفرد األصـ كالعادم في خصائص النمك ليد
 الجسمي مف حيث معدؿ النمك أم سرعة النمك كالسغيرات الجسمية في الطكؿ كالكزف في جميع

فركؽ ظاىرة  مراحؿ النمك السي يمر بيا الطفؿ األصـ فيك تنظيرة العادم سمامان، كليذا ال سكجد
أثر اإلعاقة السمعية  النسبة للمسطلبات الجسمية لؤلصـ كالعادم كتؿ ما يظير مف فركؽ بينيا ىك

  .على بعض العادات الجسمية الخاصة بالصـ
  المتطمبات التربوية لمنمو الجسمي لممعوق سمعياً 

في العملية  ( البصر كاللمس كالسذكؽ كالشـ )العمؿ على اسسغبلؿ جميع الحكاس األخرل  -1
الذم يناسب الصـ  السعليمية كىذا ييسضي االىسماـ بالكسائؿ السعليمية كالسنكيع فييا باليدر

 .كما يكجد بينيا مف فركؽ فردية كاضحة
  .السعليمية الحديثة في العملية السعليمية اسسخداـ األجيزة  -2
 السنفس لسنشيط كسيكية العضبلت السي سسيـ في إحداث إساحة الفرصة للسدريب على  -3

 .ىكاء الزفير الصكت كسعكد اسسعماؿ الصـ في دفع
  .الصـ كسيكيسيا كاسسغبلليا السدريب السمعي للمحافظة على بيايا السمع لدل األطفاؿ  -4
  .حسى يفيـ المعكؽ سمعيان نكع النغمة السدريب على إخراج األصكات بنغمات مسفاكسة  -5
  .السغيرات السي سحدث ليا نسيجة لنمك الجسمي أف سفيـ كسسيبؿ الفساة الصماء  -6

: خصائص النمو المغوي
ىمان في حياة الفرد، فالتلمات المنطكقة ىي الكسيلة الكحيدة السصالو مع ـسلعب اللغة اللفظية دكران 

كالكسيلة السي يسبعيا الفرد التسساب . اآلخريف، مما يسيح للفرد اخسراؽ العزلة كالدخكؿ في المجسمع



52 

 

اللغة منذ نشبسو سعسمد بصفة أساسية على حاسة السمع، فالطريية الطبيعية التسساب اللغة سعسمد 
على سيليد األصكات السي يسمعيا الفرد في البيئة مف حكلو، كبدكف ذلؾ لف يمتنو اتسساب اللغة، 

. كسنميسيا، كالسمتف منيا بسيكلة

إلى كجكد ثبلثة آثار سلبية لئلعاقة السمعية على النمك اللغكم، كىذه اآلثار  "ىلماف كزمبلؤه"يشير 
:  ىي
. عدـ كصكؿ أل رد فعؿ مف اآلخريف للطفؿ األصـ، عندما يصدر أل صكت مف األصكات- 
. ال يكجد أل سعزيز لفظي مف اآلخريف ألم صكت يصدر عف الطفؿ األصـ– 
.  ييلد كيتررتيليس لدل الطفؿ األصـ إمتاف لسماع النماذج التبلمية مف قبؿ التبار – 
، منشكرات جامعة دمشؽ، جامعة التخمف وعمم نفس المعوقين: نيبلن مف نبيؿ على سليماف)

( 1993:181الياىرة، معيد الدراسات كالبحكث السربكية، 
 

في أف اإلعاقة السمعية سؤثر أيضان على اللغة المتسكبة لدل الصـ، حيث سسصؼ تسابات السبلميذ  
: الصـ بما يلى

. الجمؿ السي يتسبيا السلميذ األصـ، أقصر مف الجمؿ السي يتسبيا السلميذ العادم- 
.  التسابةفيالسلميذ األصـ ال يسسخدـ جمبلن تثيرة - 
. بناء األصـ للجمؿ بسيط كغير مرتب- 
. السرتيبات اللغكية المتسكبة لدل السبلميذ الصـ مفتتة كغير مسرابطة المعنى كمحدكدة- 
السلميذ األصـ ال يلسـز عند سرسيبو لتلمات الجملة باليكاعد النحكية، كيسكقؼ سرسيبو ليا على - 

. سسلسليا في ذىنو تلغة إشارة

يسضح مما سبؽ أف المعاقيف سمعيان يعانكف مف عجز في ميارات االسسيباؿ، كالسعبير اللغكم، 
كبالسالي في التفاية اللغكية، تما أف نمكىـ اللغكم مسبخر عف أقرانيـ العادييف، كيسصفكف باليدرة 

 .المنخفضة على اليراءة، كالحصيلة اللغكية المحدكدة

: المتطمبات التربوية لمنمو المغوي ورعايتيا
في ضكء ما سبؽ مف خصائص النمك اللغكم للمعاؽ سمعيان، سظير بعض المسطلبات السربكية 

:  تنسيجة ليا، يجب مراعاسيا عند سربية المعاؽ سمعيان كسعليمو، كنلخصيا  فيما يلي
 . ضركرة سكفير الخبرات األكلية للطفؿ األصـ، ألف اللغة كالمعرفة سيبنياف في نفس الكقت- 
ضركرة السدريب المنظـ كالمتثؼ لتي سسطكر مظاىر النمك اللغكم الطبيعية لدل المعاقيف - 

. سمعيان 



53 

 

. ضركرة السدريب على النطؽ، كالتبلـ، كمطابية التلمة بالفعؿ، كاليراءة، كاإلشارة- 
. السعليـ في سف مبتر كفيان لبرامج، كمناىج، كتسب سعليمية معدة خصيصان لسلؾ الفئة- 

 
: ف السمعيخصائص النمو العقمي لألصم ضع

األصـ مف حاسة السمع تاف لو األثر في عاداسو السلكتية كعدـ سناسؽ  نجد أف حرماف
حساسو ليا كسيليده ليا كقد سبيف إف األطفاؿ الصـ  حرتاسو كمدل السحتـ في إصداره لؤلصكات كا 

 السمع لدييـ نفس السكزيع العاـ في الذتاء تباقي األطفاؿ العادييف كتذلؾ في عدـ كجكد كضعاؼ
النشاط  عبلقة مباشرة بيف الصمـ كالذتاء إال أف الحرماف الحسي السمعي يسرؾ بعض آثاره على

                          :-العيلي للطفؿ تما يلي
  http://deploma.3oloum.org/t8-topic 

 :الذكاء-أ
مسسكل الذتاء بثبلث  الصـ ببنيـ مسبخركف في لدل الذتاء كقد أشارت الدراسات السي أجريت عف

ف بينما نجد أف الذتاء يلعب دكران فعاالن في قدرة اإلنسا. العادييف بإقرانيـ إلى أربع سنكات ميارنة
 كالستيؼ بعتس محدكد  السكافؽلإعاقسو، فتلما تاف أتثر ذتاء زادت قدرسو عؿ مع  الستيؼلعؿ
 .الثية كانعداـ شعكرىـ باليبس مف ذكم اإلعاقات، فسصبح لدييـ الحياة أتثر سعييدان كيزداد لذتاءا

سؤثر علي الجانب  اإلصابة بالصمـ ال األصـ مكضحان أف ل ينحاز آخركف إؿلكمف ناحية أخر
  السمع كالطفؿ األصـ في فركؽ جكىرية بيف الطفؿ عادل سكجد العيلي لدم الطفؿ، إذ إنو ال

األطفاؿ  الصـ لدييـ قدرات عيلية سفكؽ األطفاؿ اخسبارات الذتاء أف معظـ كسؤتد ليدرات العيلية،ا
 مثؿ في الذتاء السكزيع العاـ كيفند ذلؾ الرأم مف حيث أف الصـ لدييـ جكىريان نفس. عالسـ عادم

 كالذتاء، خاصة كأف السمعي الفيداف األطفاؿ السامعيف، تما أنو ال سكجد عبلقة مباشرة بيف
 كلذلؾ قد نجد أف ثنائية فيداف  العيلي، بالضركرة السخلؼ اإلصابة باإلعاقة السمعية ال سسضمف

 السفتير الخاطئ ببف اإلعاقة في التبلـ يعني  علي منطؽ مبسكر قائـ لسمع كالغباء ما ىي إالا
 لذلؾ،   ذتائيـ سبعان لاألخطاء في تسابة األطفاؿ الصـ سنعتس عؿ أف اليدرات المعرفية، أك عاقة في

 اللغة بالعمليات  السفتير المجرد في عبلقةلعدـ كجكد عبلقة في اليدرة عؿ يرم ىناؾ رأم آخر
 .بيف األطفاؿ الصـ كالسامعيف الفترية

: الدراسي التحصيل- ب
األطفاؿ المعاقيف  أف النسبة السعليمية تما أشارت الدراسات السي أجريت عف السحصيؿ الدراسي أك

 بيف ثبلثة إلى خمسة أعكاـ، كأف ىذا السخلؼ تاف يزداد مع سمعيان تانكا مسخلفيف بميدار يسراكح ما
المعاقيف سمعيان األتبر سنان تانكا أتثر سخلفان في  يشير إلى أف األطفاؿ سيدـ العمر األمر الذم

 األقؿ أقرانيـ المعاقيف سمعيان  مف -مف خبلؿ قياس النسبة السعليمية لدييـ - الدراسي  السحصيؿ
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الزمني ليؤالء   مدارس المعاقيف سمعيان أكضحت أف العمرمإجراء دراسة مسحية ؼ سنان، كقد سـ
منيـ  سف الخامسة عشرة في، كأف مف ىـ %71يساكل   سف الثانية عشرةفياألطفاؿ كالذيف ىـ 

فيـ : الدراسة لدييـ مف خبلؿ في، كقد ظير السخلؼ %67كصلت النسبة السعليمية لدييـ إلى 
 كمف ناحية أخرل ربطت الدراسات بيف. كاليجاء كالعمليات الحسابية معاني الفيرات كالتلمات

 كدرجة اإلصابة باإلعاقة السمعية، كزمف اإلصابة، المسغيرات تالذتاء، كبعض لسحصيؿ الدراسيا
 .السلميذ بمعاىد الصـ السنكات السي قضاىا كعدد

معاىد الصـ  فيالمعاقيف سمعيان الذيف يسليكف سعليميـ يكميان  كأفادت الدراسات أف األطفاؿ
 .اإلقامة الداخلية تانكا أتثر سحصيبلن مف زمبلئيـ مف ذكل– الخارجية  مف ذكل اإلقامة– 

حدث  السف الذم المجاؿ يسبثر بعمر الطفؿ عند حدكث اإلعاقة السمعية فتلما زاد  ىذافي كأيضان 
السعليمية كقد بينت  في العملية الصمـ تانت السجارب السابية في محيط اللغة ذات فائدة تبيرة فيو

ييع بيف السنة الرابعة كالسادسة  بالصمـ ىي ما اإلصابة البحكث أف السف الحرجة كالخطيرة عند
 األساسية ليذا فتؿ مف األطفاؿ المكلكديف بالصمـ أك مف كقكاعدىا فييا اللغة كىي الفسرة السي سنمك

قكرنكا  المسسيبؿ لك أعكاـ غالبان يعانكف سخلفان في السحصيؿ الدراسي في 6-4فيما بيف  فيدكا سمعيـ
النشاط  يسبخر في األصـ أصيبكا بالصمـ في سف مسبخرة عف ذلؾ، كبينت دراسات أخرل أف بمف

الفرؽ يسضاءؿ قليبلن  ىذا العادم إال أف العيلي بميدار سنسيف كخمس سنكات دراسية عف زميلو
يحصؿ األصـ على نفس الميدار  أف سنكات مما يسعذر معو بالنسبة لمف أصيبكا بالصـ بعد ست

. السلميذ العادم العلمي الذم يحصؿ عليو
 :الذاكرة -ج

 أبعاده يفكؽ ففي بعض الدراسات أف ىناؾ أثر للحرماف الحسي كالسمعي على السذتر كليد أثبست
الشتؿ أك السصميـ  فمثبلن سذتر عنيـ المعكقكف سمعيان زمبلئيـ العادييف كفي بعضيا اآلخر ييلكف

 العادييف زمبلئيـ الصـ في سذتر بينما يفكؽ العادييف كسذتر الحرتة يفكؽ فيو الصـ زمبلئيـ
 عادم السمع في بعض جكانب السذتر، تسذترل تما أف الصـ يسفكقكف عؿ. العددية المسساليات

 .الشتؿ
: الزمن لدى الصم مفيوم- د

 صعكبات في فيـ للملحكظات المستررة بكجكد اسسرعى مفيكـ الزمف لدل الصـ اىسمامان تبيران نظران 
اسسنبط البعض أف قصكر اللغة  كالسعرؼ على المكضكعات السي سسعلؽ بالنشبة كالسطكر، كلذلؾ فيد

 .الصـ على مفيـك الزمف لدل يؤدل إلى إحداث سبثير سلبي
: المفاىيم اكتساب- ه

العادييف  يتسسبكف المفاىيـ بنفس درجة السسلسؿ السي لدل أشارت الدراسات إلى أف الصـ
العادييف، تما إنيـ يعانكف  تبر مفأللمفاىيـ المخسلفة يسـ في أعمار زمنية  إال إف اتسساب الصـ
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بعضيا  المسشابية كدمج بعض المفاىيـ مع صعكبات في اتسساب المفاىيـ المسناقضة كالمفاىيـ مف
 .ضالبع

مف  يمثؿ سعطيبلن لجزء السمعي، كيسضح أف فيداف السمع بما يمثلو مف سعطيؿ للجياز 
المخسلفة، كقد يؤدم ىذا  األصـ بعملياسيا الطفؿ ل اليدرات العيلية لدلالتؿ مما قد يؤثر بدكرة عؿ

ناضج، تمرجعية ليصكر اإلدراؾ  نمكىا غير تامؿ كغير يصبح إلي اضطراب سلؾ اليدرات، كأف
كالمكاقؼ الحياسية المعاشة، كلذلؾ قد يكصؼ  خبلؿ السفاعبلت اليكمية مف اللحظي البيئي المتسسب

 .كالعيلية ذات الذتاء الحاد الميارة في الحرفة بسمة الصـ
. المطالب التربوية لمنمو العقمي

 .السي يسعلميا األصـ بمدلكالسيا الحسية ربط التلمات -1
 .سعليمو سحييؽ مبدأ السترار المسسمر في  -2
 . ألف الصـ يسمعكف بعيكنيـ؛اسسخداـ الكسائؿ السعليمية البصرية -3
 إساحة الفرصة لؤلصـ لسحييؽ النجاح كالشعكر بالثية كاألماف  -4
 ال عدـ ميارنة األصـ بغيره مف السبلميذ كمسابعة سيدمو بميارنة إنساجو كسحصيلو ىك -5

 .بسحصيؿ غيره
 

: السمع الخصائص النفسية لألصم وضعيف

إلى أف نسبة تبيرة مف المعاقيف سمعيان يعانكف مف سكء  (94: 1998الخطيب، )يشير 
 كأقؿ سكتيدان للذات، تما ، كسيكران ، كقليان ،ن الستيؼ النفسي، كعدـ االسسيرار العاطفي، كأنيـ أتثر اتسئابا

أنيـ  (202: 1997الزىيرل، )كيضيؼ . أنيـ يسصفكف بالسشتؾ باآلخريف، كالتيد ليـ، كبالعدكانية
. يسصفكف بالشؾ، كعدـ االىسماـ، كعدـ السرتيز، كاضطراب االنسباه

: فيما اتفق الكثير عمى ىذه الخصائص
 .سكء الستيؼ الذاسي كالمدرسي كاالجسماعي -1
 .الجمكد بمعنى صعكبة سغيير السلكؾ لسغير الظركؼ -2
  .كاقعي أما بارسفاعو تثيران عف اإلمتانيات كاليدرات أك انخفاضو عنيا طمكح غير -3
  .السيلب االنفعالي عدـ االسزاف االنفعالي بمعنى سرعة االنفعاؿ أك شدسو أك زيادة حدسو أك -4
 .االنيباض بمعنى زيادة الحزف كلـك النفس  -5
 .االنطكاء االنسحاب مف المجسمع -6
  .العدكاف كالسمرد كالعصياف -7
  .رالشؾ كعدـ الثية في الغي  -8
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 .حب السيطرة -9
 .االطمئناف الخكؼ كعدـ -10

 .  المطالب التربوية لمنمو االنفعالي
 .بجك مف العبلقة الدافئة كالسيبؿ مما ييكل ثيسو بنفسو كباآلخريف إحاطة المعكؽ -1
على أف يسيبؿ المعكؽ إعاقسو كأف يمسصيا في إدراتو الذاسي كأف يعمؿ كينسج كيعيش  العمؿ -2

 ظليا تحييية كاقعة حيث أنو كجد أف المعكؽ ال يسيدـ في الستيؼ ما داـ مسعليان باألمؿ في
 .في اسسرداد إعاقسو

  .مف نفسو أحاسيس الخكؼ كاليلؽ إشعاره باالحسراـ كالحب كالحناف كاألمف حسى ينسزع -3
السي سخلؽ صفات سلكتية سليمة كالعمؿ على حؿ  االىسماـ باألنشطة السعليمية كاالجسماعية -4

 .المشتبلت السي سكاجيو
 .سكعية اآلباء ببصكؿ سربية الصـ كتيفية السعامؿ معيـ كاالسصاؿ بيـ -5

 :-خصائص النمو االجتماعي لألصم وضعيف السمع
 :يمر النمك االجسماعي لئلنساف بثبلث مراحؿ ىي

: األولى المرحمة -
إجسماعيان في ىذه المرحلة   كيتسمؿ نمك الطفؿ،ىي رعاية اإلنساف لنفسو ببداء حاجاسو الضركرية

.  سنكات8-7عند 
 :المرحمة الثانية -

في سف  المرحلة السي سمتنو مف سكجيو نفسو كقدرسو على اخسبار مسطلباسو كىذه المرحلة ستسمؿ ىي
.  سنة18

  :المرحمة الثالثة -
كمساىمسو في أنشطة المجسمع العاـ كقيامو بدكر فعاؿ في رعاية  ىي قدرسو على السخطيط للمسسيبؿ

.  سنة سيريبان 25ستسمؿ في سف  اآلخريف كىذه المرحلة
المعكقيف سمعيان في المرحلة األكلى لـ  كقد أكضحت الدراسات النفسية للنمك االجسماعي أف

ظير أف للحرماف الحسي السمعي آثار سلبية  يظير لدييـ أم قصكر في النمك االجسماعي كلتف
 سنة كيسسمر ىذا 17-15المعكقيف سمعيان فكؽ سف  على معدؿ النمك االجسماعي في مجمكعات

لدل المعكقيف سمعيان إلى سف الثبلثيف مف عمره كما  ان في قصكر النمك االجسماعيضحالفرؽ كا
  .بعدىا

 :بتكنيـ كلذا يسسـ الصـ في المجاؿ االجسماعي
 .االجسماعية يعانكف مف قصكر بدرجة تبيرة في الميارات -
 .العادييف مف أقؿ سكافيان اجسماعيا -
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 .أقؿ إلمامان كمعرفة بيكاعد السلكؾ المناسب -
 .ميارنة بالعادييف أتثر ميبلن للعزلة -
بسفاعؿ العادييف  العادييف أك حسى مع يسفكقكف عند سفاعليـ مع أقرانيـ الصـ ميارنة بسفاعليـ -

 .مع بعضيـ البعض
 .للمسئكلية قؿ سحمبلن أ  -
 .يعسمدكف على اآلخريف مع عدـ النضج االجسماعي -
 .السبلمس الجسدم للفت االنسباه إلييـ يلجبكف إلى -
 .العادييف في معظـ األحياف يسيئكف فيـ -
 .االنسحابي ينسشر لدييـ السلكؾ العدكاني كالسلكؾ -

يسـ  الصـ ال السليي لدم السعبير عف النفس كالسليي عف اآلخريف، بؿ إف اسسمرار ىذا تما أف
السفاعؿ  عملية ىذه ىي محكر إال مف خبلؿ عملية السغذية الرجعية، كعملية االسصاؿ

مع اآلخريف  المشارتة اجسماعي نسيجة عدـ أف الطفؿ األصـ لديو قصكر: االجسماعي كيسضح
  .ةبفاعلي
 

:- المطالب التربوية لمنمو االجتماعي
بالسيبؿ ممف حكلو في األسرة كالمدرسة كالمجسمع لما للسيبؿ االجسماعي مف دكر  الشعكر  -1

 .سحييؽ نمك السكازف االنفعالي تبير في
الميني الذم سيعده للمينة السي سيتسب بيا  عدـ السدخؿ المسعسؼ في اخسيار المجاؿ  -2

 .عيشو
ساحة الفرصة لممارسسيا حسى يسعلـ تيؼ يخدـ نفسو كيخدـ  سعكيده على سحمؿ  -3 المسئكلية كا 

 .بو البيئة المحيطة
  .سشجيعو على ستكيف عبلقات جديدة مع جماعة الرفياء  -4
  .سعكيده عف االسسيبلؿ العاطفي عف الكالديف كالتبار  -5
سسفؽ كالفترة العملية الصحيحة عف العالـ المسطكر الذم يعيش الفرد في  ستكيف قيـ سلكتية  -6

. إطاره
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: الحاجات التربوية لمتالميذ الصم* 
 لمثيراتاتكف عليو ت ساعد الباحثة على سحديد صكرة مبدئية لما ينبغي أف يليتؿ ما 

 سمثلث  كفيان للحاجات السربكية المطلكبة كىي في التساب المدرسي للمعاقيف سمعيان  المناسبةالبصرية
: باآلسي
 :كسسلخص في الحاجة إلى: الحاجات التربوية لمنمو الجسمي لمتمميذ األصم- 

 .سيبؿ األصـ للسغيرات السي سحدث نسيجة النمك الجسمي -
اسسغبلؿ جميع الحكاس غير السمعية في العملية السعليمية، كاالىسماـ بالكسائؿ السعليمية كالسنكيع  -

 .فييا بيدر اإلمتاف لسناسب الفركؽ الفردية بيف السبلميذ الصـ
إساحة الفرصة أماـ األصـ لسدريب يديو كجسمو على األساليب السدريبية، اإلشارية المخسلفة،  -

 . كرفع قدر العمؿ اليدكم
 .إعبلء قيمة اليدرات الحسية كطرؽ االسسفادة منيا، كتيفية المحافظة علييا -
السدريب المسسمر على السنفس لسنشيط العضبلت كالسدريب على قراءة الشفاه، إلمتاف السيطرة  -

 . كالسحتـ فييا
عبلء قيمة اليدرات العيلية كالجكانب اإليجابية المسكفرة لدل  - سحيير قيمػة اإلعاقػة السمعية كا 

 السبلميذ الصـ 
 ( 42 :1993بطيخ، )

 
 :كسسلخص في الحاجة إلى: الحاجات التربوية لمنمو المغوي لمتمميذ األصم- 

. سكفير الخبرات األكلية للسلميذ األصـ، لسعكيض النيص في الحصيلة اللغكية -
. السدريب على النطؽ، كالتبلـ، كمطابية التلمة بالفعؿ، كاليراءة، كاإلشارة -
 .السعليـ في سف مبتر كفيان لبرامج سربكية معدة خصيصان للسبلميذ الصـ -
االىسماـ بالسمثيؿ الصامت اإلرشادم، لمعاني التلمات، مثؿ رفع اليد ألعلى تدليؿ على الطكؿ،  -

 ألف ذلؾ يساعد على النمك اللغكم للسلميذ ؛كىتذا... كخفضيا ألسفؿ تدليؿ على اليصر
 .األصـ

 .السدريػب المنظػـ كالمتثؼ لتي سسطكر مظػاىر النمك اللغكم الطبيعيػة لػدل السبلميػذ الصػـ -
 (48 :2004، حامد )

 :كسسلخص في الحاجة إلى: الحاجات التربوية لمنمو االجتماعي لمتمميذ األصم- 
شعكره بالسيبؿ ممف حكلو في األسرة كالمدرسة كالمجسمع، لما للسيبؿ اإلجسماعى مف دكر تبير - 

. في سحييؽ كنمك السكازف االنفعالي
. مساعدسو على المشارتة في النشاط اإلجسماعى لسحييؽ ذاسو- 
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إساحة الفرصة للسلميذ األصـ إلبداء رأيو كسكضيح كجية نظره، كسعكيده على اسخاذ اليرار بنفسو، - 
 .حسى يثؽ بنفسو، كيشعر بكجكده، كيحب مف حكلو

إساحة الفرصة إلشراتو في األنشطة المدرسية المسنكعة مثؿ الرياضة، الميصؼ المدرسي، - 
. الصناعات الغذائية، مجلة الحائط، كالفنكف ببنكاعيا

العمؿ على ستكيف عبلقات كدية مع الكالديف كاإلخكة كالزمبلء، كسيسير سبؿ كطرؽ السكاصؿ - 
. للسعامؿ السليـ مع اآلخريف

. مساعدسو على اإلسسيبلؿ العاطفي عف الكالديف كالتبار- 
. سجاىات إيجابية نحك العمؿ كالمجسمع كالحياةإالعمؿ على إتسابو - 
، كسدعيـ حؽ ةسسيبللي على النفس، كاالدعسماإساحة الفرصة للسلميذ األصـ لسحمؿ المسئكلية كاال- 

الخصكصية  
( ، (. 92، 1993أبك العـز

 
: كسسلخص في الحاجة إلى:  لمتمميذ األصماالنفعالي الحاجات التربوية لمنمو 

الشعكر بالثية بالنفس كسحييؽ الذات، كببنو مثؿ األسكياء يمتنو ممارسة العديد مف األعماؿ - 
.  المخسلفة

الشعكر باألماف كاالنسماء إلى جماعة، كببنو عضك ميبكؿ كمؤثر في المجسمع، كذلؾ لسبلفي - 
. الشعكر بالعزلة

. الشعكر بالنجاح كالسيدـ في أم ناحية مف نكاحي النشاط الميدـ للسلميذ األصـ- 
سكفير جك مف العبلقات الدافئة كالسيبؿ ممف حكلو، كالشعكر ببنو محبكب كمرغكب فيو مف - 

. المحيطيف بو
الشعكر بالسيدير كاالحسراـ، كالحاجة إلى ستكيف صداقات مع الصـ كاألسكياء، كمراعاة عدـ - 

.   ألف ذلؾ يؤثر على نمكه االنفعالي؛ميارنسو بغيره مف ذكم االحسياجات الخاصة، أك األسكياء
العمؿ على أف يسيبؿ السلميذ األصـ إعاقسو، كأف يمسصيا في إدراتو الذاسي، كأف يعيش في ظليا - 

تحييية كاقعة، كذلؾ لرفع سلكتو الستيفي مع فيدانو السمعي 
( 34 :1989، فيمي )

  
: كسسلخص في الحػاجة إلى: الحاجـات التربويـة لمنمـو العقمـي المعرفـي لمتمميذ األصم

مراعاة مبدأ السفريد في سعليـ األصـ، كمراعاة الفركؽ الفردية بيف الصـ داخؿ الفصؿ الكاحد،  -
. كاسسخداـ أساليب السعلـ الذاسي

 .ربط ما يسعلمو مف ألفاظ كغيرىا بمدلكالت حسية ما أمتف ذلؾ -
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اساحو زمف أتبر للسعلـ بالنسبة للسلميذ األصـ أتثر مف قرينو العادم نظران لضعؼ قدرسو على  -
 .السحصيؿ أك السجريد أك سرتيز االنسباه أحيانان 

 .سحييؽ مبدأ السترار المسسمر كالميصكد في المكاقؼ السعليمية، الميدمة لو -
 .اسسخداـ تافة الكسائؿ السعليمية البصرية لسكضيح المجردات -
سيديـ أساليب سدريسية سسسـ بالسشكيؽ للسغلب على ظاىرة النسياف، كمساعدسو على سرتيز  -

 .االنسباه، كسثبيت ما يسعلمو
 .اخسيار األلفاظ المبلكفة السيلة، كالسي ليا ميابؿ في لغة اإلشارة، كضرب األمثلة مف الحياة -
االىسماـ بالنكاحي العملية في المكقؼ السعليمي، على أف سيدـ لو سدريجيان، كضركرة سعرؼ  -

 . السلميذ األصـ على خطكات سيدمو
بياف قيمة الحكاس األخرل في سعلـ السلميذ األصـ، فيك يحساج عند سعاملو مع األشياء أف - 

. سعرض عليو في صكرة حسية أتثر منيا عيلية
 .البدء بالسيؿ مف المفاىيـ كاالنسياؿ سدريجيان إلى الصعب منيا ثـ المرتب -

  :الخالصة
مف خبلؿ العرض السابؽ لسبثيرات اإلعاقة السمعية على جكانب النمك العيلي كاللغكم 

 سنكات، 8 كمف خبلؿ عمؿ الباحثة معلمة لمادة الستنكلكجيا لمدة كاالجسماعي كاالنفعالي كالجسمي
( 3)ملحؽ اتباؿاحسياجات الطكالمركر ببعض المشاتؿ المسعلية بالسدريس، قامت بإعداد قائمة 

المعايير التي يجب أن تراعى عند إعداد الوحدة التعميمية يمتف اسسخبلص كبناءن على سلؾ اليائمة 
:  الصف العاشر  كما يميالباتالتابعة لمادة التكنولوجيا لط (اإللكترونيات)

سساعد الكحدة في اسسغبلؿ جميع الحكاس في العملية السعليمية كخاصة البصرية منيا  -1
. كالسنكع فييا باليدر الذم يناسب طبيعة السلميذ المعاؽ سمعيان 

 أف ستكف الكحدة مناسبان ليدرة السلميذ المعاؽ سمعيان مف الناحية اللغكية، كالسعبيرية، كأف  -2
 .يزكد بالصكر كالرسـك السي سكضح مادسو العلمية

صياغة محسكل الكحدة عف طريؽ سحكيؿ اللغة المتسكبة إلى مرئية مع السدرج في عرض  -3
المعلكمات مف المحسكس إلى المدرج كمف البسيط إلى المرتب،كبشتؿ بسناسب 

. كاحسياجات المعاقيف سمعيان 
 أف سنمي الكحدة ما سبيى مف حاسة السمع عند المعاؽ سمعيان كاسسغبلليا مف خبلؿ -4

. المعينات السمعية السي سساعد على سنمية الثركة اللغكية
.  ضركرة اىسماـ الكحدة  بالعناية بالنكاحي الجسمية كالصحية كالسربية الكقائية -5
.  سمعيان ات المعاؽطالباتضركرة مبلئمة خبرات الكحدة للمسسكل العاـ لمعدؿ الذتاء لدل اؿ -6
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أف سسمح الكحدة  باسسخداـ مخسلؼ األجيزة السعليمية الحديثة كتذلؾ الكسائؿ السعليمية  -7
. البصرية السي سسيـ في سكضيح المفاىيـ المجردة

اسسخداـ إسسراسيجية السكاصؿ التلي الشامؿ السي سعبر عف أتثر الطرؽ اسسخدامان في سنمية  -8
. اللغة للمعاقيف سمعيان 

. ربط المفاىيـ العلمية بمدلكالت حسية -9
أف سشجع الكحدة على اسسخداـ االسسراسيجيات السعليمية الحديثة مف صكر كأشتاؿ  -10

كنماذج كمجسمات كخرائط مفاىيـ كتؿ ما يخاطب حاسة البصر للسبلميذ المعاقيف سمعيان 
. عند السدريس

أف سثير الكحدة األنشطة السعليمية السي سساعد على سثبيت الخبرات السي يسعلميا  -11
المعاؽ سمعيان كسذترىا، كسخلؽ صفات سلكتية سليمة مما يساعد على السخلص مف 

. المشتبلت السلكتية كاالنفعالية
أف سنمي الكحدة السفاعؿ االجسماعي للمعاؽ سمعيان كذلؾ مف خبلؿ ممارسة األنشطة  -12

المدرسية المخسلفة السي سنمي فيو ركح السعاكف كالعمؿ الجماعي حسى يمتف اليضاء على 
 .االنسحاب كالعزلة السي يعيش فييا المعاؽ سمعيان بعيدان عف مجسمعو
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 الميارات اإللكترونية:المحور الرابع: 
 :تعريف الميارة

ىناؾ العديد مف السعريفات السربكية لمفيـك الميارة، سكؼ يسـ السطرؽ إلى بعض منيا، 
 .كلتف قبؿ سناكليا البد مف سعريؼ الميارة لغكيان 

  الميارة لغوياً تعريف: 
 :الميارة في المعاجـ السربكية ىي

" ميدرة ستسسب بالمبلحظة أك الدراسة، أك السجريب في األداء العيلي ك األداء البدني" -
  (. 244 :2000الصكفي،)

 
ميرت بيذا : الحذؽ في الشيء، كالماىر ىك الحاذؽ بتؿ عمؿ، كالجمع ميرة، كيياؿ"  -

كقد مير الشيء كفيو ميران : األمر أمير بو ميارة، أم صرت بو حاذقان، كقاؿ ابف سيدة
 "                                 مميكران كميارةن كمييرة ن 

  (25 :2003الفسبلكم،  )
 

  الميارة اصطالحاً تعريف: 
 :أنيا عمى الميارة تعرف

 كالخبرة كالممارسة المنظمة الميصكد السدريب مف فسرة يسطلب معيف معيد نشاط " -
  "مبلئمة بطريية يؤدل بحيث المضبكطة،

 (478: 1980،صادؽ ك حطب أبك)
 

اسسعداد فطرم ينمك بالسعليـ كيصيؿ بالسدريب كالممارسة بحيث يصبح الفرد الذم يسمسع  -
 "بالميارة قادران على األداء السليـ 

  (33: 1996: مييكب)
 

سياف كأقصر كقت "  - اليدرة المتسسبة السي سمتف المسعلـ مف إنجاز أعماؿ سعليمية بتفاءة كا 
 " ممتف كأقؿ جيد كعائد سعليمي أكفر

(، (. 43:2001الميـر
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سياف، بدقة عمؿ أداء على اليدرة"  -  أك الخطكات مف سلسلة: ببنيا أيضا سعرفيا تما كا 
 كلليياس المباشرة، كغير المباشرة للمبلحظة ستكف قابلة السي أك اإلجراءات الحرتات
 "الحاجة عند كالسترار كلئلعادة

 .( 349 :2006 الفسبلكم،) 
 

 قد جميعيا السعريفات فأب اليكؿ ةللباحث يمتف رةللميا المسعددة السعريفات في النظر خبلؿ مف
 :باآلسي يسميز اتللميار كاشمؿ تبرأ مفيكـ لرسـ بينيا فيما سياربت
 المسرابطة كاإلجراءات الخطكات مف مجمكعة مف يستكف منظـ أدائي سلكؾ. 
 المباشرة كغير المباشرة كالمبلحظة لليياس قاببلن  يتكف يجب الميارات أداء. 
 الميارات سلؾ متكنات على المسسمر بالسدريب اليياـ يسطلب الميارة سعلـ. 
 النكعية-اإلسياف-السرعة-الدقة( مثؿ أساسية بصفات سسصؼ أف يجب الميارات-...) 

 
 :الميارة خصائص
  :(4 :2001زيسكف، ):باالتي إجماليا يمكن خصائص عدة لمميارة
 الغالب في يستكف كالعملية العمؿ كىذا معينة، عملية أك عمؿ أداء على اليدرة عف سعبر -

 .كالفرعية البسيطة كالعمليات األداءات مف مجمكعة مف
 غير كالحرتية كاالجسماعية، العيلية، السلكتيات أك االسسجابات مف خليط مف الميارة سستكف -

 .ما ميارة سصنيؼ عند غيره على الجكانب ىذه حدأ يغلب األحياف غلبأ في أنو
 اليدرة أنيا على الميارة إلى ينظر حيث المعلكمات، أك المعرفة على الميارم األداء يسبسس -

 كحدىا المعرفة أف إلى السنكيو يجدر أنو غير معيف، عمؿ أداء في المعرفة اسسخداـ على
 .الميارة ألداء الفرد إسياف سضمف ال
 .كالممارسة السدريب عملية خبلؿ مف كيحسف للفرد الميارم األداء ينمى -
 .ان مع اإلنجاز في كالسرعة بو اليياـ في الدقة معيارم مف بتؿ عادة الميارم األداء سيييـ يسـ -

 

 :خطوات تعمم الميارات العممية
 :المراحل وىيأف الميارة يجب أف سسـ مف خبلؿ عدد مف  (76 :2001)يذتر قطامي 

 .سيديـ الميارة - أ
 .سعليـ الميارة - ب
 .المراف كالسدريب على الميارة - ت
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 :مبادئ عامة في تعميم الميارة
 

أن ىناك مجموعة من المبادئ والشروط الالزمة لتنمية الميارة عمى (: 406:1999)يرل رياف 
 :النحو المطموب

 .أف يتكف سدريسيا كظيفيان مسصبلن بالمادة الدراسية كليس منفصبلن عنيا.1
 .أف يفيـ المسعلـ معنى الميارة كالغرض منيا كيسكفر لو الحافز لسنميسيا.2
أف يخضع المسعلـ لئلشراؼ أثناء محاكالسو األكلى لسطبيؽ الميارة ليتكف عادات صحيحة منذ .3

 .البداية
 . مكاطف الخلؿ كالنجاح في األداءفأف سسكفر فرص مستررة للمراف مصحكبة بسيكيـ مباشر يبي.4
يحساج الطالب إلى سكجيو فردم مبني على أساس المياييس السشخيصية كالمبلحظة نظران .5

 . الخسبلؼ أفراد المجمكعة في اسسعداداسيـ كقدراسيـ على السعلـ
 .أف يسـ سيديـ الميارة على مسسكيات مسزايدة مف في السعييد مف سنة دراسية ألخرل.6
مساعدة الطلبة في تؿ مرحلة على سعميـ الميارة، كذلؾ بسطبيييا في مكاقؼ عديدة كمسنكعة، .7

 .كبذلؾ يمتف سحييؽ أتبر قدر ممتف مف انسياؿ أثر السعلـ
أف يتكف برنامج السعلـ مرنان بدرجة تافية، بحيث يسمح بسعلـ الميارات حسب حاجة المسعلـ مع .8

 .إمتاف سعليـ ميارات مخسلفة معان 
 

 :الميارات تصنيف
  : كاآلتي وىي أصناف عدة إلى الميارات تصنيف يمكن

 كالسحليلي كالعملي الناقد، كالسفتير المشتبلت، كحؿ كالبحث الدراسة ميارات مثؿ :عقمية ميارات .أ
 العبلقات كسحليؿ كالحييية الرأم بيف السمييز على كاليدرة االسصاؿ، كميارات كسكاىا،..كاالسسداللي
بداء كالسرتيب كالسعميـ كالسعديؿ كاالرسباطات، صدار الرأم كا   ...أحتاـ كا 

 النمكذج، كعمؿ الصكر كرسـ كعرضيا الخرائط كرسـ كالمشي الرتض مثؿ: حركية ميارات .ب
 كسناكؿ كالمعدات األجيزة اسسخداـ كميارة الجسـ، كحرتة باإليماءات اللفظي غير االسصاؿ كمظاىر
 كالدقيية التبرل الجسـ حرتات مف ىاغيرك..الجسـ أعضاء كمخسلؼ األطراؼ كحرتات األدكات
 .المنسية

قامة باآلخريف االسصاؿ ميارات مثؿ :اجتماعية ميارات .ج  الستيؼ على كالعمؿ معيـ عبلقات كا 
 .كفعبلن  قكالن  الجماعية كالمشارتة الجماعة مع كاالنضماـ االجسماعي

 ذات ستكف لتي التلمات مع األصكات كسنسيؽ األصكات مخارج ضبط مثؿ :لغوية ميارات .د
 .باآلخريف اللفظي كاالسصاؿ بالصكت السعبير كسنسيؽ معنى
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 : الشروط من مجموعة خالل من الفرد أداء مستوى عمى الحكم ويمكن

 .بسرعة الميارات سؤدم ما تثيرنا: السرعة -
 .الميارة على الدالة الدقة الميارة في مطلكب السرعة مع :الدقة -
 صحة سسكافر عندما كاضحة ستكف كاالسسجابات المثيرات بيف كالسنسيؽ السفاعؿ: رالتآز -

 يسضمنيا السي العملية الحرتات كسكاسر كسسلسؿ سرابط مف بد ال كتذلؾ األداء في الميارة
 .الماىر األداء

 .لبلنجاز السكقيت في دقة بميارة األداء يسطلب ما تثيرنا  :التوقيت -
 ( 250 -249 : 2003وي،الفسبل)

 :الميارات اإللكترونية
قدرة الطالبة على سصميـ كستكيف الدكائر : تعرف الباحثة الميارة اإللكترونية عمى أنيا

التيربائية البسيطة كفؽ إجراءات األماف كالسبلمة عند السعامؿ مع السيار التيربائي، كسياس إجرائيان 
بالعبلمة السي سحصؿ علييا الطالبة في االخسبار كتذلؾ درجة اإلسياف في بطاقة المبلحظة، 

 . كالتفاءة السي اتسسبسيا نسيجة مركرىا ببرنامج سيني سـ إعداده خصيصان لذلؾ
 

 :إجراءات األمن والسالمة عند القيام ببناء الدارات الكيربية وااللكترونية
أف ىناؾ عددان مف اإلجراءات الكقائية السي يمتف مراعاسيا عند  (2006185:)يرل اليكاسمة 

 : اليياـ ببناء كسجميع الدارات التيربية كااللتسركنية كىي
 .السبتد مف كجكد المكاد العازلة على األجيزة كالعدد التيربائية.1
 .االخسبار الدكرم لكسائؿ الحماية للسبتد مف صبلحيسيا كخلكىا مف األعطاؿ.2

إيياؼ سشغيؿ المعدات كاألجيزة التيربية السي ظيرت فييا األعطاؿ كمحاكلة إصبلحيا في .3
 .اقرب كقت ممتف

سكعية الطبلب بمخاطر التيرباء كطرؽ الكقاية منيا كأىمية االلسزاـ بيكاعد السبلمة .4
 .كاسسخداميـ لمعدات الكقاية الشخصية

العزؿ األرضي كييصد بو السكصيؿ بيف غبلؼ الجياز التيربي المكصؿ للسيار كلكح أرضي .5
ذك مياكمة منخفضة بكاسطة سلؾ يكصؿ باألرض،بيدؼ فصؿ السيار عندما يزيد عف الحد 

 .المسمكح بو في حالة حدكث سبلمس

عزؿ األجيزة السي سعمؿ بالضغط العالي عف بيية األجيزة ككضع اللكحات السحذيرية .6
 .كاإلرشادية كعدـ السماح لغير المخسصيف بالكصكؿ غلييا

عف مكاقع األجيزة التيربية خكفان  (الغازات، التيماكيات كغيرىا)إبعاد المكاد سريعة االشسعاؿ .7
 .مف حدكث الحرائؽ 
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سبريد المحكالت بالسكائؿ المناسبة لخفض درجة حرارسيا، كعدـ سعرض األجيزة كمتكناسيا .8
 .للرطكبة كالغازات

 .سكفير أجيزة كمعدات إطفاء الحريؽ المناسبة كسكزيعيا على تافة مكاطف الخطر.9
 قياس ميارات االلكترونية 

 :ىما جانبيف في الميارة قياس يمتف 
 :المعرفي الجانب .1
 مسعلية علمية حيائؽ معظميا في سسناكؿ كالسي ,كاليلـ الكرقة تارااخسب طريؽ عف ان رسحرم قياسو كيسـ

 .دفرااأل لدل إنجازه رادالـ كالعمؿ بالميارة
 :األدائي الجانب .2
 الحتـ كيتكف ,بميارة منو المطلكب العمؿ إنجاز إلى بو سؤدم السي للخطكات الفرد أداء يياس كىنا
 صحسو كدرجة النيائي الناسج إلى باإلضافة .خطكة تؿ في األداء كدقة صحة على الجانب ىذا في

 .إليو الكصكؿ في الفرد اسسغرقو الذم كالزمف
  (47 :2011أبك ماضي، )

 :الكيربية تاالميار قياس ساليبأ
 :السالي النحك على تاراالمو قياس أساليب( 156 :2004)يصنؼ أبك ىاشـ 

 :العممية تارااالختب : أوالً 
 :أىميا مف، كعملية مكاقؼ سسطلب السي الجكانب بعض لسيكيـ اتراالخسبا ىذه سسسخدـ
 على تالسعرؼ، األشياء على السعرؼ في المسعلـ قدرة قياس إلى كسيدؼ :فالتعر اختبارات -1
 .كاألدكات األجيزة بعض
راء إج أك،معينة مشتلة حؿ أك معيف عمؿ أداء المسعلـ مف فييا كيطلب :األداء اختبارات -2

 .معينة سجربة
 الجانب في اإلبداع على السلميذ قدرة يييس تااالخسبار مف النكع كىذا :اإلبداع تااختبار  -3

 ما باسسخداـ معينة بسجارب اليياـ أك ,األجيزة بعض سصميـ منيـ يطلب تبف. العملي
 .كاألجيزة األدكات مف مناسبان  يركنو

 :المنتظمة المالحظة أسموب :ثانياً 
 العملية تاالميار في األداء مبلحظة كسعسبر ات،راالمو ليذه الفعلي الطبلب ببداء األسلكب ىذا ييسـ
، األداء سحسف مدل بياف في ىامان  ان دكر سلعب المبلحظة ىذه أف إذ، ليا السيكيـ أساليب أىـ مف

 جكانب كصؼ منيا الغرض ليس لؤلداء المنسظمة كالمبلحظة تاراالمو ىذه اتسساب في كالسيدـ
 بيف العبلقات اتسشاؼ كأيضان  العملية األنشطة كسنظيـ كضبط قبةار ـأيضان  بؿ ,فحسب األداء
 .األداء جكانب
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 بةالمحوس البرامج: المحور الخامس 
 :-تثيرة ىي السعريفات السي سناكلت البرنامج المحكسب، كمنيا

                 " اسعلمو أجؿ مف اآللي الحاسب بكاسطة كبرمجسيا إعدادىا يسـ السي السعليمية المكاد سلؾ"  -
 ) 491 :2006 مازف،)

 كاألنشطة الخبرات مف مجمكعة كسسضمف مسرابطة بطريية مصممة سعليمية كحدة"  -
                              " المسنكعة السيكيـ كأساليب كالكسائؿ

 (75 :2005:عفانة )
 الخاصة معاييره منيا كلتؿ منظـ محسكل بيا كنشاطات مكضكعات مف للفرد ييدـ ما"  -

 مراعاة مع اللعب في األنشطة بيف الستامؿ كيراعي محددان  ىدفان  نشاط تؿ يسضمف أف على
                                   "كالملؿ للسترار سجنبان  السنكيع

 (65: 1991م،لدياسطا)
 

  مسضمنة الحاسكبية صممت كبرمجت ببحد البرامج دراسية كحدة" ببنو حثةالبا عرفوتو
 األىداؼ سحيؽ السي المدعكمة بلغة اإلشارة، السربكية  كاألنشطةكالخبرات األىداؼ مف مجمكعة
  "  بما يناسب فئة الصـ السربكية

 
  :مالتعمي في المستخدمة الحاسوب برامج
 عفانة يراىا تما كىي رئيسة أنكاع أربعة إلى السعليـ في المسسخدمة الحاسكب برامج سصنيؼ يمتف
 :تاآلسي

 :التعميمية البرامج . أ
 الدراسية المكضكعات لسدريس خصيصان  ممتص كقد الدراسية، الفصكؿ داخؿ البرامج ىذه كسسسخدـ
 .المحاتاة كبرامج السعليمية األلعاب كبرامج كالًمراف، السدريب برامج أمثلسيا كمف المخسلفة، كالميارات

 عملية لدعـ الراجعة بالسغذية كاالسسعانة السعلـ، سعزيز عملية على أساسي بشتؿ البرامج ىذه كسرتز
 فاعبلن  كجعلو السعلـ عملية سحسيف في دكرىا على البرامج مف النكع ىذا مصممك يرتز حيث السعلـ،
 على البرامجً  ىذه قدرةى  الشبف ىذا في أيجريت السي كالدراسات األبحاث مف العديد أتدت كقد كمؤثران،
 .مياراسيـ كسنمية الطبلب سحصيؿ مسسكل زيادة
 :التطبيقات برامج . ب

 أتثر سعد أنيا إال العامة، لؤلغراض بؿ للطالب، األساس في سصمـ ال البرامج ىذه أف مف بالرغـ
 لحؿ تبداةو  بفاعلية اسسخداميا يمتف حيث الدراسية، الفصكؿ داخؿ سطبيياسيا في حظان  البرامج أنكاع

 :أمثلسيا كمف. المخسلفةً  الدراسيةً  المكضكعاتً  كسفسيرً  لسكضيحً  أك المشتبلت،
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 :الكممات معالجة برامج -1
 .كالمياالت كالبحكث السيارير لتسابة الدراسية المجاالت مف تثير في اسسخداميا يمتف السي 

 :الرسوم برامج  -2
جراء البيانات، لسحليؿ كالعلكـ الرياضيات دراسة في سسسخدـ السي  علييا المخسلفة العمليات كا 

 .(2008:13البابا،) مخسلفة صيغ بعدة بيانيان  كسمثيليا
 :االتصاالت برامج -3
 .العالـ في مسعددة أماتف مف علييا كالحصكؿ المعلكمات سبادؿ في كسسسخدـ

 : المتعددة الوسائط برامج . ج
 كلـ بالحاسكب، المدارة كالمسحرتة الثابسة كالصكرة الصكت سطبييات مجاؿ في تبير سطكر حدث ليد

، النصكص عرض عملية على الحاسكب ييسصر  عركض مشاىدةً  في اسسخدامو سـ بؿ كالرسـك
 ىذه كسسجيؿ الحاسكب بكاسطة السحدث أمتف كتما الصكسية، بالمؤثرات المدعمة الحية الفيديك

 سكظيؼ على بيدرسيا البرامج ىذه كسسميز الحاسكب، يصدرىا السي السكجييات كسماع المحادثات،
 .للمسعلـ جدان  كجذاب سفاعلي بشتؿ كالنصكص كالصكرة الصكت

 :المعمم خدمة برامج  .د
دارة للمعلـ الخدمة أك الفائدة، ببرامج البرامج ىذه سسمى كىي سخفؼ عف المعلـ عناء  الطالب، كا 

اليياـ بتثير مف األعماؿ، كبخاصة الركسينية منيا، فمنيا ما ينكب عف المعلـ في إعداد االخسبارات، 
 ( 50 :2002المكسى، )أك إعداد تشكفات الدرجات للطبلب 

 دراسسيا سماـإل(ش فبل برنامج )ج البراـ ىذه مف تاسسخدـ أنو إلى ةالباحث رشيت أف البد كتاف
 عملية قد سفيد فئة الصـ مف حيث جيدة خصائص مف البرامج ىذه بو سسمسع لما نظران  ؛ لحاليةا

 مسسكل زيادة على البرامج ىذه قدرة الدراسات مف العديد سبتيد كأيضان  الراجعة، كالسغذية السعزيز،
 .مياراسيـ كسنمية الطبلب سحصيؿ
  :التعميم في الحاسوب استخدام أىداف
 -:األىداؼ مف مجمكعة سحييؽ مف البد السعليـ في الحاسكب اسسخداـ عند
 :التعميم في الحاسوب الستخدام المعرفية األىداف . أ

 الحد لسبميف الحاسكب أنظمة كمبادئ ،بالحاسك لعلـ األساسية المفاىيـ إلى السعرؼ .1
 .الحاسكب بعلـ المرسبطة األمية لمحك الضركرية الحاسكبية الثيافة مف األدنى

 .العملية الحياة في كاسسخداماسيا الحاسكب أدكار إلى السعرؼ .2
 كسحليؿ كالفيـ، كاإلبداع، المشتبلت، حؿ تميارة )الطلبة عند العيلية الميارات سنمية .3

 تكسيلة الحاسكب اسسخداـ خبلؿ مف السعلـ على قدراسيـ كسطكير( كسيكيميا المعلكمات
 .سعليمية
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 :التعميم في الحاسوب الستخدام الوجدانية األىداف . ب
 عامة المجسمع في الحاسكب يؤديو الذم المنسج الدكر نحك اإليجابية الطلبة اسجاىات نميةت .1
 .خاصة السعليـ كفي .2
 .الحاسكب سجاه بالرىبة كالشعكر النفسي الحاجز سخطي .3
 .الذاسي السعلـ على كاليدرة العلمي البحث ركح سنمية .4
 .مجمكعات في بالعمؿ مشارتسيـ خبلؿ مف الطلبة بيف الفريؽ بركح العمؿ سنمية .5

 :الحاسوب لتدريس (الميارية )النفسحركية األىداف . ج
 .الحاسكب مع السعامؿ ميارات سنمية .1
 .كملحياسو الحاسكب مع السليـ السعامؿ سنمية .2
 .البرمجة ميارة سنمية .3
 .الملفات عرض كالسعديؿ، كالحذؼ كاالسسرجاع الحفظ :الملفات سداكؿ ميارة سنمية .4
 أك عملية مشركعات عمؿ أك مسائؿ لحؿ كمخططات مشركعات كصيانة تسابة ميارة سنمية .5

 .بالحاسكب السدريس خبلؿ مف البرامج تسابة طريؽ عف حياسية علمية
  (22:2009انشلة،)

معايير وقواعد تصميم البرمجية التعميمية الجيدة  
سسصؼ البرمجية السعليمية الجيدة بخصائص كصفات سسناسب كاألىداؼ السربكية المرغكب 

 :كمف ىذه الخصائص ما يلي. سحييييا لدل فئة الطلبة المسسيدفة
 . كضكح العنكاف -
 . كضكح األىداؼ السعليمية -
 .(خصائص كصفات الطلبة )مراعاة الفركؽ الفردية للطلبة  -
 . السعليمات كاإلرشادات -
 . سشكؽ المسعلـ كسذتي نشاطو -
 . االبسعاد عف الحشك اللغكم الذم يؤدم إلى الملؿ -
 .سفعيؿ دكر الطالب -
 . سنكع االخسبارات كالسدريبات -
 .دكراف الشاشة -
 . السغذية الراجعة -
 .السعزيز -
 . السشخيص كالعبلج -
 (77-73 :2003اليرش كآخركف،).                                           المساعدة -
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ذا تاف اسسخداـ التمبيكسر تمساعد  ىمان بالنسبة للسبلميذ بصفة عامة، فيك ـ مطلبان سعليميكا 
 في ضركرمة أمر ػاج البرامج السعليميػكبالرغـ مف أف إنت. مطلب أتثر أىمية للسبلميذ المعاقيف

 فية تثيرة ػا مكاصفات علميػان ينيصوػالمسكفرة حالي التمبيكسػر جػف تثير مف براـفإستنكلكجيا السعليـ، 
ة ػات السربكمػسسكافر فييـ الصؼ ائميف على إنساجيا الػكقد يرجع ذلؾ إلى أف بعض الؽ، اػسصميمو
، كالسي إذا لـ ييحسىف إعدادىػا كفؽ مكاصفػات معينو فيد سصبح برامجىذه اؿ لسصميـ مثؿ المؤىلػة

 . مجرد عرض لصفحػات التسػاب على الشاشػة، مع فيداف عنصر السفاعؿ
 .(48: 1998إبراىيـ الفار، )

 
 المواصفات التربوية والفنية لبرامج الكمبيوتر متعددة الوسائل لمتالميذ الصم

كاسسفادت مف قائمة المكاصفات السي أعدىا في  ( 2005عناف، ) اسسعانت الباحثة بدراسة 
 (1)جدكؿ . رسالسو بحيث قامت بسطبيؽ سلؾ المكاصفات بإعداد البرنامج السابع ليذه الدراسة

 ( 169-156)صفحح  (9)يهحك سلى . يع انعهى تىخىد هزه انًعاَُش فٍ انًالحك 
 

  (  1 )جدكؿ رقـ 
 قائمة المكاصفات السربكية كالفنية لبرامج التمبيكسر مسعددة الكسائؿ للسبلميذ الصـ

:  المواصفات التربوية:أوالً 
. األىداؼ السعليمية- 1
. أىداؼ اسسخداـ البرنامج- 2
 .خصائص السبلميذ الصـ- 3
 .المحسكل- 4
 .طرؽ عرض المحسكل-5
 .األنشطة السعليمية-6 
 .سيكيـ السعلـ-7
 .الرجػػػػػػػػػع-8

: المواصفات الفنية: ثانياً 
: التفاعميـة .3

 . أدكات سفاعؿ السلميذ األصـ مع البرنامج1-1
 . سفاعؿ البرنامج مع السلميذ األصـ2-1
 . سحتـ السلميذ األصـ في البرنامج3-1
 . سيديـ المساعدات كالسعليمات في البرنامج4-1

 :تصميم واجية التفاعل مع التمميذ األصم .4
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 عرض اإلطارات 2-2
 سصميـ اليكائـ 3-2
 أزرار السفاعؿ 4-2

:  تصميم عناصر واجية التفاعل .5
 النصكص المتسكبة 1-3
 الصكر الثابسة 2-3
 (الفيديك  ) الصكر المسحرتة 3-3
  الرسـك الخطية4-3
  الرسـك المسحرتة5-3
   سكظيؼ اللكف6-3
  لغة اإلشارة7-3
 ستامؿ عناصر كاجية السفاعؿ 8-3

المواصفات التي يجب أن يراعييا مؤدي لغة اإلشارة في البرنامج  .6
  عند اسسخداـ لغة اإلشارة1-4
  عند اسسخداـ ىجاء األصابع2-4
 . عند اسسخداـ قراءة التبلـ3-4
  مبلبس مؤدم لغة اإلشارة4-4
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الفصل الثالث 

الدراسات السابقة 
 
 

 سناكلت البرامج المحكسبةالدراسات السي : المحكر األكؿ .
 المثيرات البصرية الدراسات السي سناكلت :المحكر الثاني. 
 سناكلت الميارات االلتسركنيةالدراسات السي : لثالمحكر الثا .
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 ثالثالفصل ال
  الدراسات السابقة

 
سعد الدراسات السابية مف الكسائؿ المفيدة في سحديد ماىية مشتلة الدراسة كاإللماـ بببعادىا 

كالكقكؼ على ما كصؿ إليو اآلخركف في ىذا المجاؿ، كىذا يساعد في سحديد حجـ العمؿ الذم 
سسيـك بو الباحثة، كتذلؾ سصنيؼ الدراسات كاألبحاث السابية مف األمكر الميمة في سنظيـ كسرسيب 

 .األفتار البحثية المسسنبطة ليا
 

بعد رجكع الباحثة للدراسات السابية سبيف قلة الدراسات السي سناكلت مشتلة الدراسة بشتؿ مباشر، 
 الطلبة الصـ سحصيؿ على المسسحدثات الستنكلكجية اسسخداـ فبغلب الدراسات السابية سناكلت أثر

 . بعض المكاد كلـ يسعرضكا للتساب المدرسي بشتؿ مباشر في
 

 :وسيتم تناول الدراسات من خالل ثالث محاور أساسية
 تناولت البرامج المحوسبةالدراسات التي : المحكر األكؿ .
 المثيرات البصرية الدراسات التي تناولت :المحكر الثاني. 
 تناولت اكتساب المياراتالدراسات التي : لثالمحكر الثا. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

 

 تناولت البرامج المحوسبةالدراسات التي : المحور األول. 
 

 (:2008)دراسة الفرع  -1
       ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج محكسب كدكره في سنمية مفاىيـ السربية الكقائية في 
الستنكلكجيا لدل طلبة الصؼ الساسع مف السعليـ األساسي، لسحييؽ أىداؼ الدراسة اسبع الباحث في 

دراسسو المنيج السجريبي البنائي، كقاـ الباحث بإعداد برنامج محكسب، كبناء اخسبار سحصيلي 
طالبان كطالبة مف الصؼ الساسع مف السعليـ  (180)تبدكات للدراسة، حيث ستكنت عينة الدراسة مف 

طالبان كطالبة،  (90)األساسي بمحافظة رفح، كزعت على مجمكعسيف إحداىما سجريبية كعددىا 
طالبان كطالبة، كقد أظيرت نسائج الدراسة فاعلية البرنامج المحكسب  (90)كاألخرل ضابطة كعددىا 

 . كدكره في سنمية المفاىيـ الكقائية لدل طلبة الصؼ الساسع مف السعليـ األساسي
 

 (2008)دراسة صيام  -2
ىدفت الدراسة إلى السعرؼ على أثر برنامج محكسب ببسلكب السعلـ الخصكصي كالسدريب 

 كالممارسة في سدريس كحدة الطاقة على الميارات العلمية لدل طلبة الصؼ السابع األساسي،
كاخسار الباحث عينة  قصدية عف طبلب الصؼ  ،السجريبي كالمنيج ،المنيج البنائي الباحث اسسخدـ

 90لبلجئيف بكاقع ثبلث شعب، حيث بلغ عددىا " ج"السابع األساسي لمدرسة ذتكر رفح اإلعدادية 
المجمكعة : طالبان، كقد قاـ الباحث بسيسيميا إلى ثبلث مجمكعات بطريية عشكائية بسيطة كىي

 طالبان كالسي سعلمت البرنامج المحكسب ببسلكب السعلـ الخصكصي، 30السجريبية األكلى كعددىا 
 طالبان كالسي سعلمت البرنامج المحكسب ببسلكب السدريس  30كالمجمكعة السجريبية الثانية كعددىا 

 طالبان كالسي سعلمت بالطريية السيليدية، كأعد الباحث 30كالممارسة، كالمجمكعة الضابطة كعددىا 
كقد خلصت الدراسة إلى كجكد فركؽ في الميارات العلمية . اخسباران سحصيليان كبطاقة مبلحظة

 سعزل إلى أسلكب السدريس كلصالح طبلب المجمكعة السجريبية األكلى عف أقرنائيـ في ةكاألدائي
المجمكعة السجريبية الثانية كالضابطة، تما أظيرت كجكد فركؽ كلصالح المجمكعة السجريبية الثانية 

كىذا يظير فاعلية البرنامج المحكسب ببسلكب السعلـ الخصكصي . عف أقرنائيـ المجمكعة الضابطة
كالسدريس بالممارسة في سنمية الميارات العلمية المعرفية كاألدائية في كحدة الطاقة لدل طلبة 

 .الصؼ السابع األساسي
 

 (2007)دراسة أبو شقير وحسن  -3
 السحصيؿ مسسكل على المسعددة بالكسائط برنامج فاعلية إلى السعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت

 الباحثاف اسسخدـ البحث ىدؼ كلسحييؽ ،األساسي الساسع الصؼ طالبات لدل الستنكلكجيا في مادة
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 قصدية عينة على طبؽ سحصيؿ اخسبار بسصميـ الباحثاف قاـ كقد ،السجريبي كالمنيج ،المنيج البنائي

 سنمية في البرنامج فاعلية النسائج أظيرت كقد ،الساسع األساسي الصؼ مف طالبة 54 متكنة مف

. السجريبية المجمكعة لدل الستنكلكجيا في مادة السحصيؿ
 

 (:2007) دراسة أبو طاحون  -4
ىدفت ىذه الدراسة إلى التشؼ عف أثر اسسخداـ برنامج ميسرح قائـ على النمكذج البنائي 
في إتساب ميارة الرسـ اليندسي بمنيج الستنكلكجيا لطلبة الصؼ الساسع، كاسسخدـ الباحث المنيج 

السجريبي، كقاـ بإعداد برنامج قائـ على النمكذج البنائي، كاخسبار سحصيلي، كبطاقة مبلحظة، 
طالبان كاألخرل  (40)كطبييما على عينة الدراسة كالمتكنة مف فصليف دراسييف أحدىما سجريبية 

طالبان مف مدرسة ذتكر الرماؿ اإلعدادية، كقد سكصلت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات  (40)ضابطة 
داللة إحصائية بيف المجمكعة السجريبية كالمجمكعة الضابطة، في جميع الميارات كالدرجة التلية 
لبلخسبار كبطاقة المبلحظة، كليد تانت الفركؽ لصالح أفراد المجمكعة السجريبية، كسكصلت أيضان 

إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في سحصيؿ الميارات قبؿ كبعد سطبيؽ البرنامج لصالح 
السطبيؽ البعدم بسبب اسسخداـ البرنامج الميسرح كالذم سـ سصميمو بكاسطة النمكذج البنائي كسـ 

 .سدريسو لطلبة المجمكعة السجريبية
 

 (:2006)دراسة الحناوي  -5
ىدفت ىذه الدراسة إلى سيديـ برنامج ميسرح لعبلج صعكبات سعلـ الستنكلكجيا لدل طلبة 

الصؼ الساسع األساسي بمدارس شماؿ غزة، كاسسخدـ الباحث المنيج البنائي السجريبي، كقاـ ببناء 
طالبان كطالبة سـ اخسيارىـ  (72)أداة سحليؿ المحسكل، كاخسبار سحصيلي، كطبييما على عينة مف 

طالبان مف طبلب الصؼ الساسع بمدرسة أسامة  (40)بطريية عشكائية بكاقع فصؿ طبلب كيشمؿ 
طالبة مف طالبات الصؼ الساسع  (32)للبنيف، كفصؿ طالبات كيشمؿ  (أ)بف زيد األساسية العليا 

للبنات، كسكصلت الدراسة إلى كجكد صعكبات حيييية لسعلـ  (أ)بمدرسة عمكاس األساسية العليا 
الستنكلكجيا لطبلب الصؼ الساسع ميارنة بما كرد في سعريؼ صعكبات سعلـ الحاسكب، كتذلؾ إلى 

 .فاعلية البرنامج الميسرح في عبلج الصعكبات سعلـ الستنكلكجيا
 

 (:2006) دراسة أبو ورد  -6
ىدفت ىذه الدراسة إلى التشؼ عف أثر برمجيات الكسائط المسعددة في اتسساب ميارة 
البرمجة األساسية كاالسجاه نحك مادة الستنكلكجيا لدل طالبات الصؼ العاشر، كاسسخدـ الباحث 
المنيج البنائي كالسجريبي، كقاـ بإعداد بطاقة مبلحظة، كميياس اسجاه، كطبييما على عينة مف 
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طالبة مف طالبات الصؼ العاشر األساسي السابعة لكزارة السربية كالسعليـ العالي بمحافظة غزة  (60)
للبنات اخسيرت بطريية قصدية، كسكصلت  (ب)مكزعة على شعبسيف في مدرسة بشير الريس الثانكية 

الدراسة إلى فاعلية اسسخداـ برمجيات الكسائط المسعددة في عملية السدريس، كتذلؾ إلى كجكد فركؽ 
ذات داللة إحصائية في مسكسط اتسساب ميارات البرمجية األساسية لبرنامج لغة بيسؾ بيف طالبات 

 .المجمكعة السجريبية كتذلؾ في مسكسط االسجاه نحك مادة الستنكلكجيا
 

 (:2006) دراسة ميدي  -7
ىدفت ىذه الدراسة إلى السعرؼ على فاعلية اسسخداـ برمجيات سعليمية على السفتير 

البصرم كالسحصيؿ في الستنكلكجيا لدل طالبات الصؼ الحادم عشر، كاسسخدـ الباحث المنيج 
البنائي كالمنيج السجريبي، كقاـ بإعداد اخسبار السفتير البصرم، كاخسبار السحصيؿ، كطبييما على 

طالبة مف مدرسة تفر قاسـ الثانكية للبنات شعبة الصؼ الحادم عشر آداب  (83)عينة متكنة مف 
طالبة، كاألخرل  (42)اخسيرت بطريية قصدية، كقسمت إلى مجمكعسيف، األكلى ضابطة كعددىا 

طالبة، كسكصلت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف مسكسطات  (41)سجريبية كعددىا 
درجات الطالبات في المجمكعة السجريبية بعد سجريب البرمجيات السعليمية لصالح المجمكعة 

السجريبية، كتذلؾ إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيان بيف مسكسطي درجات طالبات المجمكعة 
السجريبية كطالبات المجمكعة الضابطة في اخسبار السحصيؿ، كأكضحت الدراسة إلى أف الزيادة في 
مسكسط درجات اخسبار السفتير البصرم يؤدم إلى زيادة في مسكسط درجاسيـ في اخسبار السحصيؿ 

 .كالزيادة في اخسبار السحصيؿ يؤدم إلى زيادة في اخسبار السفتير البصرم
 

 (2006)دراسة ممكاوي وأبو عميم  -8
 السمع لضعاؼ اللفظية بالطريية النطؽ لسدريب حاسكبي برنامج فاعلية معرفة إلى الدراسة ىدفت

 مف الدراسة أداة ستكنت كقد كطفلة، طفبلن   (30 )الدراسة أفراد عدد بلغ .األطفاؿ رياض مرحلة في

 المد حرتات مع العربية الحركؼ أصكات) فيرة كثمانيف أربع مف يستكف :األكؿ لمحكرا: محاكر ثبلث

 المد حرتات مع العربية الحركؼ أصكات)فيرة كثمانيف أربع مف يستكف :الثاني المحكر، (اليصير

 بداية في العربية األحرؼ أصكات نطؽ )فيرة كثمانيف أربع مف يستكف  :الثالث المحكر، (الطكيؿ

 ليذه المناسبة كالثبات الصدؽ معامبلت اسسخراج سـ كقد الباحثيف، إعداد( كنيايسيا ككسطيا التلمة

 .أشير ثبلثة مدار على جلسة(  36)  خبلؿ مف البرنامج سطبيؽ كسـ األداة،

 السجريبية، المجمكعسيف بيف إحصائية داللة ذا فرقان  ىناؾ أف (سنيمك ماف )اخسبار سحليؿ نسائج أظيرت

 السجريبية، المجمكعة لصالح الثبلثة، بببعادىا اليياس أداة على (السمع ضعاؼ األطفاؿ) كالضابطة

 على ،(السمع ضعاؼ األطفاؿ( السجريبية المجمكعة أفراد بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد كعدـ
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 .األطفاؿ رياض مرحلة في الجنس لمسغير يعزل السمع ضعاؼ لؤلطفاؿ الثبلثة بببعادىا اليياس أداة
 كالبعدم اليبلي اليياس في إحصائية داللة ذات فركؽ (كيلتكتسكف )اخسبار نسائج أظيرت كتذلؾ

 .البعدم اليياس لصالح التلية كالدرجة الثبلثة، بببعادىا اليياس أداة على السجريبية للمجمكعة
 

  )2005 (وكراز  المشيراويدراسة  -9
 بمدارس االبسدائي األكؿ للصؼ الرياضيات لمنيج ميسرح برنامج بناء إلى  ىذه الدراسةىدفت

 مف عينة على غزة في الصـ أطفالنا مدرسة في البرنامج ىذا سجريب كسـ غزة، بمحافظات الصـ
 أثناء التلي السكاصؿ طريية الباحثاف كاعسمد أصـ، ذنامسلـ (15) بلغت بالمدرسة الصـ السبلميذ
د بالمكا البرنامج ربط أجؿ مف مستاملة سعليمية كحدات شتؿ على البرنامج كضع كسـ السدريس،
 الرياضيات لسدريس عامة أىداؼ على البرنامج كاشسمؿ الحياة، بكاقع كتذلؾ األخرل، الدراسية
 كىي دقة، أتثر أىداؼ منيا كيسفرع ـ،صلؿ الرياضيات سعليـ فلسفة مف سنبثؽ األكؿ للصؼ
 قاؿتاالف قبؿ الميارة يسيف أف السلميذ كعلى منفصلة ميارات شتؿ على كستكف ة،صالخا األىداؼ

 إتسابيا يراد السي الميارات تؿ على يشسمؿ بتساب كأسرىـ لسبلميذ اسزكيد كسـ األخرل، الميارة إلى
  كسـ البلزمة، كالسدريبات كالميارات المعارؼ اتسساب طرؽ لمسابعة بدليؿ المعلـ يزكد تما لسبلميذ،ؿ
 البرنامج فعالية البرنامج ىذا سطبيؽ نسائج أظيرت كقد ميسرحة، كحدات أربع بناء البرنامج ىذا الؿخ

االخسبار  نسائج بيف إحصائية داللو ذات فركؽ كظيرت الصـ، السبلميذ على سطبييو عند الميسرح
 كالسعليـ السبىيؿ مسسكل إلى ذلؾ كيعكد السامع، المعلـ كلصالح األصـ، كالمعلـ السامع لمعلـؿ

 ىك لمؤىلو األعلى الحد تاف األصـ المعلـ أف حيف في السامع، المعلـ سلياه الذم السدريب،
 .اإلعدادم
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 :تعميق عمى دراسات المحور األول
 :من حيث موضوع الدراسة و أىدافيا -1

اسفيت ىذه الدراسة مع العديد مف الدراسات العربية في سناكليا لمنياج الستنكلكجيا باخسبلؼ  -
أبك شيير )، (2008صياـ،)، (2008الفرع،)المرحلة الدراسية، كمنيا دراسة 

، (2006أبك كرد،)، (، (2006الحناكم،)، (2007أبك طاحكف،)، (2007كحسف،
 (.2005المشيراكم كتراز، )، (2006ميدم،)

 

 :من حيث المنيج المستخدم في الدراسة- 2
 . فيد اسفيت ىذه الدراسة مع غالبية الدراسات السابية العربية في اسسخداميا

 تمنيج مناسب لمثؿ ىذا النكع مف الدراسات مثؿ دراسة  المنيج البنائي و التجريبي معاً  -
، (2006ميدم، )(2006أبك كرد،)، (2006الحناكم،)، (2008صياـ،)، (2008الفرع،)
 (.2005المشيراكم كتراز، )

مع بعض الدراسات في  - ، مثؿ استخدام المنيج التجريبي منفصالً  تما اشسرتت جزئيا ن
  (.2007أبك طاحكف،)دراسة 

 
 

  :من حيث أداة الدراسة- 3 
المشيراكم كتراز، )، (2007أبك طاحكف،)، (2008صياـ،) اسفيت ىذه الدراسة مع دراسة  -

االختبار التحصيمي، بطاقة )مف الدراسات السابية العربية في أداسي الدراسة . (2005
 .(مالحظة

 مثؿ (االختبار التحصيمي)كاسفيت مع بعض الدراسات العربية في أداة الدراسة األكلى  -
 (. 2006ميدم،)، (2006الحناكم،)، (2007أبك شيير كحسف،)، (2008الفرع،)

أبك )ليياس الجانب الميارم مثؿ دراسة  (بطاقة المالحظة) كفي أداة الدراسة الثانية  -
 (.2006كرد،

، السي (2006أبك كرد،)كاخسلفت مع الدراسة الحالية في اسسخدامو ألدكات أخرل تدراسة  -
  .اسسخدمت ميياس االسجاه

 
 :من حيث مجتمع وعينة الدراسة. 4

اسفيت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات العربية في عينة كمجسمع الدراسة، في اخسيار طلبة  -
المدارس السابعة لكزارة السربية كالسعليـ العالي بيطاع غزة،حيث اسفيت مع الدراسات السي 

على الرغـ مف أنيا سميزت ىذه في  (2006أبك كرد،)سناكلت الصؼ العاشر،مثؿ دراسة  
 .أنيا سناكلت فئة الصـ
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، (2008الفرع،)اخسلفت مع الدراسات السي سناكلت مراحؿ سعليمية أخرل تدراسة  -
، كقد اخسلفت مع باقي الدراسات (2006ميدم،)، (2006الحناكم،)، (2008برغكث،)

 . العربية في مجاؿ مجسمع كعينة الدراسة

 
 

 :أوجو التشابو بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة. ب
 

 :من حيث موضوع الدراسة وأىدافيا. 1
يسشابو مكضكع ىذه الدراسة نكعان مع بعض الدراسات السابية في أنيا سسييس مدل 

فاعلية المثيرات البصرية كالسي مثلسيا في البرنامج السعليمي لسنمية بعض الميارات في 
، (2007أبك طاحكف،)، (2008صياـ،)منياج الستنكلكجيا مع بعض الدراسات مثؿ دراسة 

 (.2006أبك كرد،)
 :من حيث مجتمع الدراسة وعينتيا. 2

يستكف مجسمع الدراسة كعينسيا في ىذه الدراسة مف طبلب المدارس الحتكمية 
السابعة لكزارة السربية كالسعليـ العالي الفلسطينية بمحافظات غزة، كىي بذلؾ سسفؽ مع جميع 

 (.2006أبكرد،)الدراسات ، كسسفؽ في سناكليا الصؼ العاشر مع دراسة ، 
كتذلؾ سميزت كاخسلفت عف جميع الدراسات في أنيا سناكلت مجسمع الصـ الذم لـ 

 .بسناكلو أم مف الدراسات
 :من حيث المنيج المستخدم في الدراسة.3

اشسرتت ىذه الدراسة مع الدراسات السابية العربية في اسسخداميا المنيج السجريبي كالمنيج  -
 .البنائي تمنيج يناسب طبيعة ىذه الدراسة

 

 :من حيث أداة الدراسة. 4
  (بطاقة المبلحظة- االخسبار المعرفي):اعسمدت ىذه الدراسة على أداسي للدراسة كىما

، مف الدراسات السابية العربية في (2007أبك طاحكف،)كىي بذلؾ سسفؽ تليان مع دراسة  -
 .(االخسبار المعرفي، بطاقة المبلحظة)أداسي الدراسة 

مع معظـ الدراسات  (االخسبار)كقد اشسرتت جزئيان في اسسخداـ األداة األكلى للدراسة  -
،  (2006الحناكم،)، (2007أبك شيير كحسف،)، (2008الفرع،) العربية مثؿ دراسة

 (.2006ميدم،)
أبك )فيد اشسرتت ىذه الدراسة مع دراسة  (بطاقة المبلحظة)أما األداة الثانية للدراسة  -

 (.2006كرد،
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 المثيرات البصرية الدراسات التي تناولت :المحور الثاني. 
( Done,V & Zigmond 2008 (دراسة -1

 الصـ للسبلميذ اليراءة سعليـ في سدريسيةؿا الممارسات مبلحظةىدفت ىذه الدراسية الكصفية إلى 
( (24الصـ السبلميذ مف عينة شملت المصادر، كغرفة الملحية كالفصكؿ العادية بالفصكؿ الملسحييف

 أكىايك، ىي أمريتية كاليات ثبلث مسسكل على االبسدائي الرابع إلى األكؿ الصفكؼ في ان سلميذ
 الدراسة كاسسخدمت ،ان معلـ )17 )بلغت راءةؽاؿ معلمي مف كعينة الجنكبية، كفرجينيا بنسلفانيا،
 للسبلميذ اليرائي المسسكل مف تؿ سبايف إلى كخلصت ،فكالمعلمي السبلميذ مف لتؿ المبلحظة بطاقات
 لتؿ السمعية كالحالة السبلميذ بو الملسحؽ النظاـ بحسب للمعلميف، السدريسية كالممارسات الصـ
  .منيـ
 

: (2005)دراسة الجوىري  -2
سزامف شرح المفيكـ بلغة  )أسلكب عرض األمثلة   إلى التشؼ عف أثر تؿ مفالدراسة تىدؼ

سسابع شرح المفيكـ بلغة اإلشارة  )األمثلة كيسـ بطرييسيف  كسسابع عرض (اإلشارة مع أمثلة المفيكـ
 برامج في (شرح المفيكـ بلغة اإلشارة يسبيو عرض أمثلة المفيـك  )أك ( يليو عرض أمثلة المفيكـ

حيث .  ميرر الدراسات االجسماعيةفيالسعليمية على اتسساب المفاىيـ لدل السبلميذ الصـ  الفيديك
 .سـ السطبيؽ على عدة خطكات كالسجريبي ثـ السحليلي الكصفيالمنيج اسبعت الدراسة 

لحساب داللة  اهسحليؿ السبايف أحادل االسج" إجراء المعالجة اإلحصائية باسسخداـ أسلكب كسـ 
  سكتى " أسلكبياسسخداـ   سحصيؿ المفاىيـ ثـفيالفركؽ بيف مسكسط درجات التسب للمجكعات 

. الثنائية بيف المجمكعات لمعرفة مكضع الداللة إلجراء الميارنات" كيسنيكماف 
 

 (2004)دراسة حامد  -3

 مف السمع كضعاؼ للصـ التساب المدرسي في البصرية المثيرات سطكير إلى ىدفت الدراسة
 معلمنا ( 76  (مف الدراسة عينة السطكر كستكنت ىذا مكاضع كسحديد كالطبلب المعلميف نظر كجية
المعلميف  مع الشخصية المياببلت كسـ إجراء ،األمؿ بمدارس كطالبةن  طالبنا) 189(ك ،كمعلمة
لسسة  العينة أفراد نظر كجية مف المرغكبة سحديد المكاصفات إلى الدراسة نسائج كسكصلت ،كالطبلب
اللفظية  الرمكز كىي ،السدريس في تبيرة بدرجة السمع الصـ كضعاؼ يسسخدميا ،بصرية مثيرات
 ،كالخرائط ،التاريتاسيرية كالرسكمات ،السكضيحية كالرسكمات ،كالصكر الفكسكغرافية ،المتسكبة

في  المرغكبة المكاصفات ىذه سسكافر أف ينبغي كالذم ،الدائرية كاليطاعات باألعمدة كالرسـك البيانية
. الميسرح السطكير بنمكذج تما ،المدرسي بالتساب البصرية المثيرات
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 (2001) دراسة عيسى  -4
ىدفت الدراسة التشؼ عف فاعلية إسسراسيجية قائمة على اإلشارة المصكرة لزيادة تفاية سدريس 

خريطة مف المفاىيـ العلمية كسنمية ميكؿ السبلميذ الصـ بالمرحلة االبسدائية في مادة العلكـ، كستكنت 
سلميذان بالصؼ السابع االبسدائي بمدارس األمؿ للصـ سـ سيسيميـ  (57)عينة البحث مف 

لمجمكعسيف درست أحداىما باسسخداـ برنامج لعرض خريطة المفاىيـ بطريية مصكرة سجمع بيف 
الصكرة كلغة اإلشارة، كدرست المجمكعة الثانية باسسخداـ برنامج لعرض خريطة المفاىيـ المتسكبة، 
كأكضحت النسائج نجاح اإلسسراسيجية المصكرة لعرض خرائط المفاىيـ في زيادة السحصيؿ كسنمية 
ميكؿ الطبلب كزيادة التفايات السدريسية لمعلمييـ كأرجع الباحث ذلؾ لميؿ الصـ للسعامؿ مع 

 .الصكر كالرسكـ بدالن مف قراءة التلمات كذلؾ لضعؼ قدرسيـ اللغكية
 

 (2000) دراسة شعير وحسن  -5
ىدفت الدراسة التشؼ عف كاقع الكسائؿ السعليمية البلزمة لسدريس العلـك بمدارس ذكم االحسياجات 

فيط مف مدرسي العلـك بمدارس األمؿ يركف أف %  16.7الخاصة كتاف مف ضمف النسائج أف 
أفبلـ الفيديك السعليمية المسكفرة بالمدارس مناسبة ليذه الفئة تما تشفت الدراسة عف عدـ اسسخداـ 

معلمي العلكـ ليذه األفبلـ كأكصى الباحث بالسكسع في اسسخداـ المسسحدثات الستنكلكجية في مجاؿ 
السدريس لذكم االحسياجات الخاصة كضركرة أف سراعى الكسائؿ السعليمية طبيعة اإلعاقة السي  

 .يعاني منيا المسعلميف
 

 (1999 ( مطاوع دراسة   -6
العلـك  مفاىيـ سحصيؿ سنمية في التمبيكسرية األلعاب فعالية مدل مف السحيؽ البحث ىذا ىدؼ

 .السعكدية العربية المملتة  فيفالديسلتسيي اليراءة معسرم السبلميذ مف عينة لدل المسكسطة بالمرحلة

 بالمملتة العربية الجنكبية المنطية في المسكسطة بالمرحلة األكؿ الصؼ سبلميذ على البحث أجرل كقد

األكؿ  سبلميذ الصؼ مف سلميذان  60على المبلحظة بطاقة ك السحصيلي االخسبار طبيت السعكدية،
 يعانكف سبلميذ منيـ خمسة كجكد عف النسائج أظيرت كقد ،(أبيا)بمدينة  السحفيظ بمدرسة المسكسط

 كاالخسبار السجريبية األلعاب التمبيكسرية المعالجة مكاد كطبيت السجريبية، العينة مثلكا مف صعكبات

 السجريبي، المنيج الباحث قرائيان، كاسسخدـ المعسريف الخمسة السجريبية العينة سبلميذ السحصيلي على

 .السجريبية للمعالجة تمكاد لؤللعاب التمبيكسرية النسائج إلى للكصكؿ الكصفي كالمنيج 

 سحصيؿ الديسلتسييف فعالية مف زادت التمبيكسرية األلعاب اسسخداـ أف الدراسة نسائج أظيرت كليد

 في الستنكلكجيا أىمية اسسخداـ على يدؿ كىذا الضابطة، المجمكعة ببفراد ميارنة العلكـ مفاىيـ لبعض
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 كالطالب المعلـ بيف نظران للسكاصؿ الخاصة، االحسياجات ذكم األطفاؿ سعليـ في بخاصة السعليـ

 .ألدائيـ المباشرة الراجعة السغذية على كالحصكؿ
 

 (1999) دراسة القاضي و عرفة  -7
ىدفت الدراسة إلى التشؼ عف فاعلية برنامج لسدريس ميرر الدراسات االجسماعية بالكسائؿ البصرية 

االندفاع كستكنت عينة /االعسماد كالسركم / للسبلميذ الصـ في ضكء األسلكب المعرفي االسسيبلؿ 
 سلميذان مف سبلميذ الصؼ  الثامف بمدرسة األمؿ للصـ بحلكاف كشمؿ البرنامج كسائؿ 40البحث مف 

بصرية مسنكعة مثؿ الملصيات كالمجسمات كالعينات كالشفافيات كشرائط الفيديك السعليمية، كأتدت 
النسائج االخسبار فاعلية البرنامج السدريسي، تما دعا الباحثاف لبلىسماـ بسكفير األجيزة السعليمية 

 .البلزمة للعركض البصرية في مدارس الصـ
 

 (1996) دراسة  شاىين  -8
ىدفت الدراسة إلى التشؼ عف فاعلية اسسخداـ الرـز السعليمية على السحصيؿ السبلميذ المعاقيف 

سمعيان، كأجريت الدراسة على عينة مف سبلميذ الصؼ الخامس االبسدائي بمدارس الصـ لسدريس 
كحدة مف ميرر العلـك كاشسملت الرـز السعليمية المسسخدمة على مكاد مطبكعة كأشرطة فيديك كصكر 

ثابسة كنماذج مجسمة كأشياء حيييية، كأتدت نسائج الدراسة فعالية اسسخداـ الرـز السعليمية بما 
 .سحسكيو مف كسائؿ كأنشطة على سحصيؿ السبلميذ الصـ

 
 (Parmer, r. & Cawelly 1993 (دراسة  -9

 السمع كضعاؼ الصـ للسبلميذ الميدمة ةمالمدرس العلكـ تسب محسكل حليؿىدفت الدراسة إلى ت
، سعلـ في الصـ السبلميذ يكاجييا السي الصعكبات أىـ مف أف المسكسطة، بالمرحلة  يزيد ما أف العلـك

 قلص مما المدرسي، التساب حيز داخؿ سنحصر للمعلميف السدريسية الممارسات مف  %)70( على
ل المسسك يفكؽ بشتؿ صيغ المحسكل أف تما ة،رالمباش الحسية الخبرات ممارسة فرص مف تثيران 

ادفا خطبن  ثمة فأ الدراسة كأكضحت السبلميذ، ليؤالء اليرائي  الصـ السبلميذ سعليـ في يمارس حن
  ؿصالسكا في مشكىا نظامان  يسسخدمكف العلكـ معلمك بينيـ كمف المعلميف أف ذلؾ ،عالسـ كضعاؼ

 سجاكز أك سبسيط إلى المعلمكف أجيؿ الفيـ في صعكبة األصـ الطالب يجد كحينما ،ةاإلشار لغة ليس
 بالمادة اىسمامو فييؿ األصـ الطالب لدل عرؼ ما عنو ينسج الذم األمر ة،بالصعك مكضع المفاىيـ

 .باسسمرار دافعيسو مسسكل كينخفض المفاىيمى الفيد بفجكات 
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 :التعميق عمى دراسات المحور الثاني
 :من حيث موضوع الدراسة و أىدافيا -1

باخسبلؼ  البصرية سناكليا لمكضكع المثيراتفي اسفيت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات العربية 
 (2004دراسة حامد،) ،(1999الياضي ك عرفة، ) المتاف كالمرحلة الدراسية، كمنيا دراسة

 

 :من حيث المنيج المستخدم في الدراسة- 2
 .فيد اسفيت ىذه الدراسة مع غالبية الدراسات السابية العربية في اسسخداميا

 .(2000شعير كحسف،) دراسة المنيج السجريبي بشتؿ جزئي -
مع بعض الدراسات في اسسخداـ المنيج السجريبي منفصبلن، مثؿ دراسة   -  تما اشسرتت جزئيا ن

 (2001عيسى،)
 كقد اسفيت الدراسة مع   الدراسات األخرل في اسسخداميا للمنيج الكصفي السحليلي  -

(. 2005الجكىرم،) دراسة ،(2004حامد،)، (2009العمرم،)منفصبلن، مثؿ دراسة 
 (1999دراسة مطاكع، )كالمنيج الكصفي السجريبي 

 
 

  :من حيث أداة الدراسة- 3 
 مف الدراسات السابية العربية في أداة (2000شعير كحسف،) اسفيت ىذه الدراسة مع دراسة  -

 .(بطاقة مبلحظة)الدراسة الثانية 
مثؿ  (االخسبار السحصيلي)كاسفيت مع بعض الدراسات العربية في أداة الدراسة األكلى  -

 (.1999الياضي كعرفة،)، (2001عيسى،)، (2005الجكىرم،)دراسة 

السي   (2009العمرم،)كاخسلفت مع الدراسة الحالية في اسسخدامو ألدكات أخرل تدراسة  -
 بارمر ) دراسةالسي اسسخدمت الميابلة، (2004حامد،)اسسخدمت االسسبانة كدراسة 

 . السي اسسخدمت قائمة سحليؿ (1993،لىككؾ

 
 :من حيث مجتمع وعينة الدراسة. 4

اسفيت ىذه الدراسة مع جميع الدراسات السابية في عينة كمجسمع الدراسة، في اخسيار  -
 .الصم مع اختالف األماكنالطلبة 

كقد اخسلفت مع بعض الدراسات في مجاؿ مجسمع كعينة الدراسة، حيث تاف مجسمع - 
 ،( 2009)كعينة الدراسة في سلؾ الدراسات يسناكؿ المعلميف كالمعلمات مثؿ دراسة العمرم 

 .(1993 ،لىككؾ بارمر دراسة) ،(2000شعير كحسف،)

 السي سناكلت (Done,V & Zigmond 2008 (  )تما اخسلفت ىذه الدراسة مع دراسة 
 .عينة مف الطبلب الصـ كمعلمييـ 
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 تناولت اكتساب المياراتالدراسات التي : لثالمحور الثا .
 (2011)أبو ماضي  -1
 تاراكالمو المفاىيـ اتسساب على الحاسكبية المحاتاة اسسخداـ أثر سةراد إلى سةاالدر ىذه ىدفت

 أدكات ببناء الباحثة امتؽ ، حيثبغزة األساسي الساسع الصؼ طلبة لدل بالستنكلكجيا التيربية
 الباحثة قامت تما،  التيربية تاكالميار للمفاىيـ المعرفي االخسبار بناء في سمثلت كالسي ارسةداؿ

 برنامج ببناء الباحثة قامت سةاالدر ىذه إلنجاز أيضان ك التيربية تاللميار مبلحظة بطاقة ببناء
 ثبلثة سةراالد لطبيعة كفيان  الباحثة كاسسخدمت التيربية اتاركالمو المفاىيـ لسنمية الحاسكبية المحاتاة
 .التجرٌبً المنهج.-البنائً المنهج -التحلٌلً الوصفً المنهج :ىي مناىج

 
  (2010)العكموك  -2

السعرؼ إلى أثر مسرحية التسركنية للغة الفيجكؿ بيسؾ على سنمية ميارات  الدراسة ىدفت
 .السفتير المنظكمي لدل طالبات الصؼ العاشر

حيث قاـ الباحث  ببناء أداة الدراسة الرئيسة كالمسمثلة في اخسبار للسفتير المنظكمي، ثـ عرض 
األداة على المحتميف كمف ثـ سطبيييا، كاخسار الباحث عينة الدراسة مف مدرسة الماجدة كسيلة 

 طالبة مكزعيف على مجمكعسيف، كاسسخداـ الباحث منيجي البنائي كالسجريبي بما 58كعددىا  (ب)
كتاف مف أىـ نسائج الدراسة  ىك نجاح المسرحية اإللتسركنية في سنمية . بسناسب كطبيعة الدراسة

كفي ضكء النسائج أكصى الباحث بضركرة سطكير أساليب السدريس مف .ميارات السفتير المنظكمي
 .خبلؿ سكظيؼ مسرحة المنياج في سيسير المفاىيـ

 __.انفهسطينيح اندايؼاخ في انتكنىنىخيا يؼهى إػذاد وكذنك ،انتؼهيًيح انؼًهيح

  (2010)المصدر  -3

 في تساب سضمينيا الكاجب الستنكلكجيا في السفتير ميارات أىـ سحديد إلى الرسالة ىذه ىدفت
 الستنكلكجيا للصؼ تساب في سضمينيا مدل عف كالتشؼ األساسي، العاشر للصؼ الستنكلكجيا
 في ميارات السفتير اخسبار اسسخداـ طريؽ عف الميارات لسلؾ الطلبة اتسساب مدل معرفةك العاشر،

 كشملت السحليلي، الكصفي المنيج باسسخداـ الباحثة قامت الدراسة أىداؼ الستنكلكجيا، كلسحييؽ
 طالبان  516فبلغت  الطلبة عينة أما األساسي، العاشر للصؼ الستنكلكجيا تساب الدراسة عينة

 عدـ عدة النسائج مف أىميا إلى الدراسة سكصلت كقد .الكسطى لمديرية السابعة المدارس مف كطالبة
 أىميا بسكصيات الدراسة خرجت كقد الستنكلكجي السفتير لسترارات ميارات المئكية النسب سكازف
 على الستنكلكجيا، كالسرتيز في السفتير ميارات يسضمف بحيث الستنكلكجيا، منياج في النظر إعادة

 .ضعيؼ بشتؿ سناكليا سـ السي الميارات
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 (2009)دراسة حجو  -4
ىدفت ىذه الدراسة إلى إجراء سحليؿ للميارات ما كراء المعرفة المسضمنة في أسئلة تسب 
الستنكلكجيا للمرحلة األساسية العليا في فلسطيف، كقد اسبعت الباحثة المنيج الكصفي السحليلي، 

حيث سـ اخسيار عينة الدراسة كىي تامؿ األسئلة في تسب الستنكلكجيا للمرحلة األساسية العليا في 
، كقد سـ سنفيذ الدراسة خبلؿ العاـ ( العاشر – الساسع – الثامف –السابع  )فلسطيف للصفكؼ 

 . ـ2009 - 2008الدراسي 
كلسحييؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد قائمة بميارات ما كراء المعرفة كىي الميارات      

، كبعد السبتد مف صدقيا كثباسيا سـ سحليؿ األسئلة المسضمنة ( اإلجرائية – السياقية –المفاىيمية  )
 :في تسب الستنكلكجيا األربعة بناءن على قائمة كمف ثـ اسسخراج النسائج كالسي أسفرت عف

على الميارات الفرعية ( العاشر –الساسع -  الثامف–السابع )احسكاء تسب الستنكلكجيا األربعة 
، ( الميارة اإلجرائية – الميارة السياقية –الميارة المفاىيمية  )الثبلث لميارات ما كراء المعرفة 

كبناءن على النسائج .حيث سفاكت سكزيع ىذه الميارات على أسئلة التسب األربعة بشتؿ غير مسكازف
ضركرة العمؿ على إعادة ىيتلة الشتؿ : السي خرجت بيا الباحثة فإنيا أكصت بعدة أمكر أىميا

 العليا بحيث يتكف ىناؾ ةالعاـ لؤلسئلة المسضمنة في أسئلة تسب الستنكلكجيا للمرحلة األساسي
سكزيع مسكازف كعادؿ لجميع ميارات ما كراء المعرفة، مما يضمف نمك الميارات الثبلث لدل 

 .الطلبة بالشتؿ المطلكب
 

 (2008)دراسة شقفة  -5
بعض  لسنمية السينية المسسحدثات ضكء في سيني برنامج بناء إلى الدراسة ىذه ىدفت

قاـ الباحث  بغزة، األساسي العاشر الصؼ طالبات لدل الستنكلكجيا منياج في اإللتسركنية الميارات
 28  مف ستكنت اإللتسركنية، حيث للميارات بطاقة المبلحظة في سمثلت كالسي الدراسة أدكات ببناء

 بندان   28 مف ستكف حيث السحصيلي االخسبار باإلضافة إلى  أبعاد،3 إلى بسيسيميا الباحث كقاـ فيرة

تساب  في الكاردة اإللتسركنية بالميارات قائمة إعداد قاـ أف بعد مف مسعدد، اخسيار نكع مف اخسياريان 
 كبعض المحتميف مف مجمكعة على األدكات عرض ثـ ،(الثالثة الكحدة)للصؼ العاشر الستنكلكجيا

 .المسميزيف الستنكلكجيا مدرسي ك مشرفي الستنكلكجيا

 على اإللتسركنية كعرضو الميارات لسنمية المحكسب  البرنامج ببناء الباحث قاـ الدراسة ىذه كلغرض

 شعبسيف مف متكنة قصدية عينة الباحث  كاخسار.للسطبيؽ كصبلحيسو سبلمسو، مف للسبتد المحتميف

 طالبات مف  طالبة40 عددىف بلغ كقد الضابطة، السجريبية، كاألخرل المجمكعة سمثؿ إحداىما

 الدراسة لطبيعة كفيان  الباحث اسسخدـ ك رفح، بمحافظة"ب" اليدس الثانكية بمدرسة العاشر الصؼ

 :ىي مناىج ثبلثة
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 اإلحصائية المعالجات سطبيؽ  كبعدالسجريبي، المنيج -البنائي  المنيج- السحليلي  الكصفي المنيج
 سيدؼ بعض السكصيات السي   كبناءن علييا اقسراح:خرج الباحث بنسائج البعدم السطبيؽ درجات على
 الثالثة الكحدة سدريس في الباحث أعده الذم البرنامج المحكسب محسكل االسسفادة مف ضركرة إلى
 السينية المسسحدثات على الستنكلكجيا معلمي إطبلع كضركرة العاشر، الستنكلكجيا للصؼ تساب مف

 .السعليـ كستنكلكجيا الستنكلكجيا مجاؿ في الحديثة كالمعاصرة
  

 (:2008) دراسة برغوث -6
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر اسسخداـ إسسراسيجية السعلـ المسمرتز حكؿ المشتلة على         

سنمية بعض الميارات في الستنكلكجيا لطبلب الصؼ السادس األساسي بغزة، كلئلجابة عف أسئلة 
الدراسة اسسخدـ الباحث المنيج السجريبي لمبلءمسو لمكضكع الدراسة، كقد ستكنت عينة الدراسة مف 

-للبنيف" ب" طالبان مف طبلب الصؼ السادس األساسي مف مدرسة معيف بسيسك األساسية 80
 طالبان كاألخرل ضابطة 40محافظة غزة، حيث سـ سيسيميـ إلى مجمكعسيف األكلى سجريبية كسضـ 

 طالبان، كلبياف أثر اسسخداـ إسسراسيجية السعلـ المسمرتز حكؿ المشتلة على سنمية الميارات 40كسضـ 
الستنكلكجية قاـ البحث بسصميـ أدكات الدراسة، كالسي سمثلت في االخسبار السحصيلي كبطاقة 
المبلحظة، كقد سكصؿ الباحث إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مسكسط أداء طبلب 
 .المجمكعة السجريبية، كمسكسط أداء طبلب المجمكعة الضابطة في بعض الميارات الستنكلكجية

 
 (2007)الدين  سعد دراسة -7

 الستنكلكجيا للصؼ ميرر في المسضمنة الحياسية الميارات عف التشؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت

 السحليلي، حيث اخسارت الكصفي المنيج الباحثة كاسسخدمت ليا، الطلبة اتسساب كمدل العاشر،

 العاشر، تما اعسمدت للصؼ السطبييية كالعلكـ الستنكلكجيا تساب محسكل السحليؿ لعملية الباحثة

 بمديرية مدارس ( 8)اخسارت  الدراسة،حيث عينة اخسيار في العشكائية العنيكدية العينة طريية الباحثة

 الباحثة قامت أىداؼ الدراسة كلسحييؽ طالبة، ك طالبان  (597)للعينة  التلي العدد بلغ حيث غزة،

 الميرر على كسطبيييا سحليؿ المحسكل، أداة سصميـ علييا بني السي الحياسية بالميارات قائمة بسصميـ

 كقد العينة، أفراد على الحياسية كسطبييو الميارات اخسبار بسصميـ الباحثة قامت ثـ الدراسة، قيد

 للميارات العاشر للصؼ كالعلـك السطبييية الستنكلكجيا ميرر سناكؿ ضعؼ إلى الدراسة سكصلت

 %.80 السمتف مسسكل يصؿ إلى لـ العاشر للصؼ الحياسية الميارات مسسكل أف الحياسية،
 

 (2008)شاىين  -8
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 منحى على قائـ ميسرح المسعددة كسائط برنامج فاعلية كقياس بناء إلى الدراسة ىذه سيدؼ
 األساسي، الساسع للصؼ الستنكلكجيا، تساب مف المنزلية التيربائية السمديدات ميارة سنمية في النظـ

 الدراسة أدكات كبناء كالسطبييي، النظرم بشييو الميسرح البرنامج بناء سـ الدراسة أسئلة عف كلئلجابة
 . مبلحظة بطاقة كتذلؾ مسعدد مف اخسيار فيرة 30 مف متكف اخسبار في سمثلت كالسي

 ،الساسع الصؼ طالبات مف طالبة 56 مف المتكنة اليصدية العينة على الدراسة أداة كطبيت
 للعاـ الثاني الدراسي الفصؿ مف للبنات اإلسبلمية خديجة السيدة مدرسة في األساسي
 بالمعالجات اليياـ كبعد , دراسسيا في السجريبي كالمنيج البنائي، المنيج الباحثة كاعسمدت2008

 مسكسط بيف إحصائيان  دالة فركؽ كجكد النسائج أظيرت البعدم ك اليبلي االخسباريف على اإلحصائية
 السجريبية المجمكعة في الطالبات سحصيؿ كمسكسط الضابطة المجمكعة في الطالبات سحصيؿ
 فاعلية الدراسة نسائج أظيرت تما , السجريبية المجمكعة لصالح المنزلية التيربائية للسمديدات
 .السدريس في الميسرح البرنامج
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 :تعميق عمى دراسات المحور الثالث
 :من حيث موضوع الدراسة و أىدافيا.

أبك )اشسرتت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات العربية السي سناكلت الميارات، مثؿ دراسة  -
، (2009حجك، )، ( 2010المصدر،)، ( 2010العتلكؾ، )، (2011ماضي،

 (.2007سعد الديف،)، (2008برغكث،)، ( 2008شاىيف،)، (2008شيفة،)
 

 

 :من حيث المنيج المستخدم في الدراسة- 2
 فيد اسفيت ىذه الدراسة مع غالبية الدراسات السابية العربية في اسسخداميا 

 تمنيج مناسب لمثؿ ىذا النكع مف الدراسات مثؿ دراسة المنيج البنائي و التجريبي معاً  -
  (.2008شاىيف،)، (2008شيفة،)، ( 2010العتلكؾ، ) ،(2011أبك ماضي،)

مع بعض الدراسات في  - ، مثؿ استخدام المنيج التجريبي منفصالً  تما اشسرتت جزئيا ن
 (.2008برغكث،)دراسة 

 لممنيج الوصفي التحميمي كقد اسفيت الدراسة مع   الدراسات األخرل في اسسخداميا  -
 ، (2007سعد الديف،)،(2009حجك، )،  ( 2010المصدر،)منفصبلن،مثؿ دراسة 

  
 
 
 
 

  :من حيث أداة الدراسة- 3 
( 2008برغكث،)، (2008شيفة،)  ،(2011أبك ماضي،) اسفيت ىذه الدراسة مع دراسة  -
االختبار التحصيمي، )، مف الدراسات السابية العربية في أداسي الدراسة (2008صياـ،)

 .(بطاقة مالحظة
 مثؿ (االختبار التحصيمي)كاسفيت مع بعض الدراسات العربية في أداة الدراسة األكلى  -

 ، (2007سعد الديف،)، ( 2010المصدر،)،( 2010العتلكؾ، )دراسة 

حجك، )ليياس الجانب الميارم مثؿ دراسة  (بطاقة المالحظة) كفي أداة الدراسة الثانية  -
2009.) 

 
 :من حيث مجتمع وعينة الدراسة. 4

اسفيت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات العربية في عينة كمجسمع الدراسة، في اخسيار طلبة  -
المدارس السابعة لكزارة السربية كالسعليـ العالي بيطاع غزة،حيث اسفيت مع الدراسات السي 
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سعد )، (2008شيفة،)، ( 2010العتلكؾ، )سناكلت الصؼ العاشر، مثؿ دراسة 
 .على الرغـ مف أنيا سميزت ىذه في أنيا سناكلت فئة الصـ (2007الديف،

 ،(2011أبك ماضي،)اخسلفت مع الدراسات السي سناكلت مراحؿ سعليمية أخرل تدراسة  -
 (.2008برغكث،)

 
 

 :أوجو التشابو بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة. ب
 

 :من حيث موضوع الدراسة وأىدافيا. 1
يسشابو مكضكع ىذه الدراسة نكعان مع بعض الدراسات السابية في أنيا سسييس مدل 

فاعلية المثيرات البصرية كالسي مثلسيا في البرنامج السعليمي لسنمية بعض الميارات في 
العتلكؾ، ) ،(2011أبك ماضي،)منياج الستنكلكجيا مع بعض الدراسات مثؿ دراسة 

 (.2008برغكث،)،( 2008صياـ،)، (2008شيفة،)، (2008شاىيف،)، (2010
 :من حيث مجتمع الدراسة وعينتيا. 2

يستكف مجسمع الدراسة كعينسيا في ىذه الدراسة مف طبلب المدارس الحتكمية 
السابعة لكزارة السربية كالسعليـ العالي الفلسطينية بمحافظات غزة، كىي بذلؾ سسفؽ مع جميع 

، (2010المصدر، )الدراسات ، كسسفؽ في سناكليا الصؼ العاشر مع دراسة 
 (.2008شيفة،) ، (2010العتلكؾ،)

كتذلؾ سميزت كاخسلفت عف جميع الدراسات في أنيا سناكلت مجسمع الصـ الذم لـ 
 .بسناكلو أم مف الدراسات

 :من حيث المنيج المستخدم في الدراسة.3
اشسرتت ىذه الدراسة مع أغلب الدراسات السابية العربية في اسسخداميا المنيج السجريبي  -

كالمنيج البنائي تمنيج يناسب طبيعة ىذه الدراسة فيما عدا تؿ مف دراسة 
السي اسسخدمت مناىج أخرل . (2007سعد الديف،)،(2009حجك، )،  ( 2010المصدر،)

 .تالمنيج الكصفي السحليلي كالبنائي
 

 :من حيث أداة الدراسة. 4
  (بطاقة المبلحظة- االخسبار المعرفي):اعسمدت ىذه الدراسة على أداسي للدراسة كىما

، (2008شيفة، )، (2008شاىيف،) ،(2011أبك ماضي،)كىي بذلؾ سسفؽ تليان مع دراسة  -
االخسبار المعرفي، )، مف الدراسات السابية العربية في أداسي الدراسة (2008برغكث،)

 .(بطاقة المبلحظة
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مع معظـ الدراسات  (االخسبار)كقد اشسرتت جزئيان في اسسخداـ األداة األكلى للدراسة  -
 (.2007سعد الديف،)، ( 010المصدر،)،(2010العتلكؾ،) العربية مثؿ دراسة

 
 :أوجو االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة-ج

 

 : من حيث موضوع الدراسة وأىدافيا.1
 

سناكؿ مكضكع ىذه الدراسة المثيرات السعليمية البصرية كالذم سمثؿ في بناء برنامج سيني 
لسنمية بعض الميارات اإللتسركنية  في الستنكلكجيا لدل طالبات الصؼ العاشر الصـ  بغزة، كىذا 

يمثؿ أحد أىـ نياط االخسبلؼ عف الدراسات السابية، حيث لـ  سطرؽ أم مف الدراسات السابية ليذا 
مف حيث الميارات اإللتسركنية، تما  (2008شيفة، )المكضكع، على الرغـ مف السشابو مع دراسة 

أف أغلب الدراسات قد سناكلت سنمية أنماط أخرل مف الميارات، كىذا يدلؿ على أصالة المكضكع 
 .كحداثسو

 
 :من حيث مجتمع وعينة الدراسة. 2

سمثلت عينة ىذه الدراسة كمجسمعيا طالبات الصؼ العاشر الصـ مف مدرسة الرافعي 
الثانكية للصـ كىي مدرسة حتكمية سابعة لكزارة السربية كالسعليـ العالي الفلسطينية بمحافظة غزة 

للصؼ، حيث ستكنت عينة الدراسة مف مجمكعسيف دراسييف أحدىما يمثؿ المجمكعة الضابطة كعدد 
طالبة، كىي بذلؾ لـ  (13)طالبة، كآخر يمثؿ المجمكعة السجريبية كعدد طبلبيا  (13)طبلبيا 

كىنا للسكضيح أتثر . سسشابو مع أم مف الدراسات السابية في المرحلة الدراسية الصؼ العاشر
 .مدرسة الرافعي سعسمد سكزيع الطالبات على مجمكعات قليلة العدد حسى يسيؿ السعامؿ مع الطالبات

 :من حيث المنيج المستخدم في الدراسة. 3
اسسخدمت ىذه الدراسة المنيج البنائي ك السجريبي تمنيج يناسب لطبيعة المكضكع، حيث 

سعد )،( 2010المصدر،)جاءت مخسلفة لبعض الدراسات كالسي اسسخدمت مناىج أخرل مثؿ دراسة 
 السي اسسخدمت المنيج الكصفي السحليلي،  (2007الديف،

 

 :من حيث أداة الدراسة- 4
كىي بذلؾ لـ  (بطاقة المبلحظة- االخسبار)اعسمدت ىذه الدراسة على أداسي الدراسة كىي

 ،(2011أبك ماضي،)سسفؽ مع أم مف الدراسات السابية في أداسي الدراسة باسسثناء دراسة 
 (.2008برغكث،)،(2008شيفة، )، (2008شاىيف،)
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 :لقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في عدة أمور من أىميا  
 .اخسيار مناىج الدراسة كىي المنيج السجريبي كالمنيج البنائي .1

بناء أداسي الدراسة المسسخدمة كىي االخسبار السحصيلي ليياس الجانب المعرفي، كبطاقة  .2
 .المبلحظة ليياس الجانب الميارم، كسحديدىا بناءن على المسغير السابع

 .عرض النسائج كسفسيرىا كمناقشسيا، ك سيديـ السكصيات كالميسرحات .3

 .سحديد نكع المعالجات اإلحصائية المناسبة للدراسة .4

 .سحديد اإلجراءات المناسبة للدراسة .5

 
 :أوجو تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

المثيرات السعليمية البصرية  لمكضكع بسناكليا دراسات مف سبييا عما الحالية الدراسة سسميز .1
 .للصـ

ا امسازت تما .2  عيينة الدراسة السي سمثلت فئة الصـ مف مدرسة الرافعي للصـ اخسيار في أيضن
دراسة مف الدراسات  أم ناكلياست لـكىي سعسبر أكؿ مدرسة ثانكية للصـ في غزة، كىذه الفئة 

 .السابية
 عاـ، بشتؿ  للصـالميارم بالجانب سسعلؽ السي الدراسات أكائؿ مف الرسالة ىذه سعسبر .3

 كذلؾ لصعكبة المادة الميدمة للصـ خاص، بشتؿ الميدمة للصـ الستنكلكجيا كمادة
 .كاحسياجيا لبعض الكسائؿ كالمثيرات السعليمية المساعدة للصـ
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 عـــل الرابــالفص

الطريقة واإلجراءات 
 

   منيج الدراسة

   مجسمع كعينة الدراسة

   أدكات الدراسة

  إجراءات الدراسة 

   المعامالت اإلحصائٌة
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 الرابع الفصل
اإلجراءات  و الطريقة

 
 كمنيج الدراسة مجسمع سسضمف كالسي ةالباحث ىاتاسبع السي المنيجية الفصؿ ىذا يصؼ

 ىذه سطبيؽ كفييا سـ السي كثباسيا، كصدقيا إعدادىا، كطرؽ ألدكاسيا، كصفا كعينسيا،  الدراسة
 االسسنساجات، إلى الكصكؿ ك البيانات لسحليؿ البلزمة ك المسسخدمة اإلحصائية كالمعالجات الدراسة
  :السابية للعناصر كصؼ يلي كفيما
 

 :الدراسة منيج .4
 : المنيج الوصفي التحميمي.أ

كىك المنيج الذم يدرس ظاىرةن أك حدثان أك قضية مكجكدة حاليان يمتف الحصكؿ منيا على 
 معلكمات سجيب عف أسئلة الدراسة دكف سدخؿ الباحث فييا، كذلؾ لكصؼ كسفسير نسائج الدراسة 

 (.83:2002األغا كاألسساذ،)
 (اإللتسركنيات) كسـ اسسخداـ المنيج الكصفي في ىذه الدراسة لسحليؿ محسكل الكحدة الثانية 

في تساب الستنكلكجيا للصؼ العاشر، كذلؾ السسخراج قائمة الميارات اإللتسركنية الكاردة في كحدة 
 .اإللتسركنيات

 
 :المنيج البنائي.ب

كىك عبارة عف خطكات منظمة إليجاد ىيتؿ معرفي سربكم جديد، أك لـ يتف معركفان 
بالتيفية نفسيا مف قبؿ، يسعلؽ باسسخدامات مسسيبلية، كيسكاءـ مع الظركؼ المسكقعة اإلمتانات 

الكاقعية، سسسفيد الباحثة مف خبلليا مف رؤل سشارتية للخبراء أك المعنييف في مجاؿ معيف لسحييؽ 
 .أىداؼ معينة

 (.22:2003األغا،) 
 

كحيث إف ىذه الدراسة قامت على بناء البرنامج المحكسب الذم ييدؼ إلى سطكير المثيرات 
البصرية سنمية بعض الميارات اإللتسركنية لدل طبلب الصؼ العاشر، فإف المكضكع لـ سسناكلو أم 

 .دراسة مف قبؿ في حدكد علـ الباحثة
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 :المنيج التجريبي. ج
  " ببنو السجريبي المنيج سعريؼ كيمتف
 أك كاحد، عامؿ سبثير مدل لمعرفة الدراسة؛ محؿ عينة على سجارب بإجراء يسعلؽ أسلكب  -

  (239 :2001عبيدات،.)سابع يسمى آخر عامؿ على مسسيؿ يسمى أتثر
المنيج الذم يدرس ظاىرة حالية مع إدخاؿ سغيرات في أحد العكامؿ أك أتثر كرصد نسائج  -

 (.83:2002األغا كاألسساذ،)ىذا السغير 
 برنامجالمثيرات البصرية كالسي سمثلت في  فاعلية لدراسة كذلؾ السجريبي، المنيج ةالباحث تاسبع كليد

سنمية بعض الميارات  على أثره  مصممة باسسخداـ برنامج فبلش ليييسسينية باسسخداـ محكسب
في منياج الستنكلكجيا لدل طالبات الصؼ العاشر  (السابعة لكحدة اإللتسركنيات  )اإللتسركنية 

 بنات  بغزة- األساسي بمدرسة مصطفى صادؽ الرافعي الثانكية 
 المجمكعة سسليى بينما ،ةالباحث قتأعد الذم للبرنامج السجريبية المجمكعة سسعرض حيث

 المتمثمة في االختبار  البحث أدكات طبيتك السيليدية، بالطريية الدراسية للكحدة سدريسان  الضابطة
 .عمى كل من المجموعتين (القبمية والبعدية)وبطاقة المالحظة  (القبمي و البعدي)

 : الدراسة مجتمع .5
جميع طالبات مدرسة مصطفى صادؽ الرافعي الثانكية بنات بمدينة  مف الدراسة مجسمع يستكف

 عددىـ لبالغ ا2011/2012 الدراسي للعاـالستنكلكجية في المدرسة  السربية لمنياج الدارسيفغزة 
 .( طالبة 134)

  :الدراسة عينة .6
العاشر األساسي بمدرسة مصطفى  الصؼ الباتط مف طالبة (26)ة مف الدراس عينة تكنتت

 بالطريية الدراسة عينة ةالباحث تاخساركليد . صادؽ الرافعي الثانكية للصـ بنات بمدينة غزة
 :سيةاآل لؤلسباب كذلؾ اليصدية،

 .المرحلة ليذه ةن معلـ عمؿت ةالباحث ألف -
 .الباتبالط االسصاؿ سيكلة -

 كاألخرل سجريبية أحدىما الرافعي بنات، مدرسة مف دراسييف صفيف مف الدراسة عينة كستكنت
 .ضابطة

 :توزعت العينة كاآلتي
لعدد االعينة 

 13 ةالتجريبي
 13 الضابطة
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 :  أداة تحميل المحتوى
  قامت الباحثة بسحليؿ محسكل كحدة األنظمة مف  تساب الستنكلكجيا للصؼ العاشر لسحديد 

 . الميارات اإللتسركنية المسضمنة
كييصد بمفيـك سحليؿ المحسكل ىك السعرؼ إلى العناصر األساسية السي سستكف منيا المادة العلمية 

  (.57 : 2005اليكيدم، )السي يسـ سحليليا 
 :ك قد قامت الباحثة بسحليؿ المحسكل كفيان للخطكات اآلسية

اليدؼ مف السحليؿ في ىذه الدراسة سحديد قائمة الميارات اإللتسركنية المسضمنة : ىدف التحميل- 1
 .في  كحدة اإللتسركنيات مف  تساب الستنكلكجيا للصؼ العاشر

كذلؾ بما يسناسب  ( معرفية –أدائية  ) سـ سحديد فئة السحليؿ للميارات اإللتسركنية :فئة التحميل- 2
 .(معاقات سمعيان )مع احسياجات الطالبات 

ىي كحدة اإللتسركنيات مف  تساب الستنكلكجيا الميرر على طلبة الصؼ : عينة التحميل- 3
 .(الفصؿ الثاني)العاشر

 ثـ اسخاذ الفيرة تكحدة لسحليؿ المحسكل، باعسباره أصغر جزء مف المحسكل :وحدة التحميل- 4
 . كاخسارسو الباحثة كأخضعسو للعد كاليياس

 :ضوابط عممية التحميل- 5
 وضع ضوابط لمتحميل يؤدي إلى تحديد دقيق لمعبارات والفئات المستيدفة من التحميل، 

 .وكذلك زيادة نسبة التحميل
 .راعت الباحثة الضوابط اآلتية أثناء عممية التحميل

 .يشمؿ السحليؿ كحدة اإللتسركنيات مف  تساب الستنكلكجيا للصؼ العاشر- 
 .سـ السحليؿ في إطار المحسكل العلمي، كالسعريؼ اإلجرائي للمفيـك العلمي- 
 .يشمؿ السحليؿ األشتاؿ كالرسكمات- 

  األسئلة الخساميةوتم استبعاد 
 :التحقق من صدق األداة وثباتيا

 :صدق التحميل - أ
، (2)  سـ عرض السحليؿ الذم قامت بو الباحثة على مجمكعة مف الخبراء كالمخسصيف ملحؽ رقـ

كقد أبدل السادة الخبراء المخسصكف مجمكعة مف المبلحظات كسـ أخذىا بعيف االعسبار مف قبؿ 
 . الباحثة
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 :ثبات التحميل - ب
سـ حساب الثبات مف خبلؿ ثبات االسساؽ عبر األفراد حيث سـ حساب مدل االسفاؽ بيف 

نسائج السحليؿ السي سكصلت إلييا الباحثة كبيف نسائج السحليؿ السي سكصلت إليو زميلسيا مدرسة لمادة 
 .الستنكلكجيا

 كقامت الباحثة بعملية السحليؿ بشتؿ مسسيؿ، كأسفرت النسائج عف كجكد اسفاؽ تبير بيف 
 .عمليسي السحليؿ

 .يكضح ذلؾ (2) كجدكؿ رقـ 
 
 (2)جدول 

 جدول معامل االتفاق لممفاىيم اإللكترونية بعد تحميل المحتوى
 معامؿ الثبات مجمكع النياط نياط االخسبلؼ نياط االسفاؽ المحللكف

 %92.30 13 1 12 الباحثة كالميدرسة 

  
 .يكضح ذلؾ (3)كجدكؿ رقـ  (%93.75)كتاف معامؿ الثبات للميارات اإللتسركنية 

 
 (3)جدول 

 اإللكترونية بعد تحميل المحتوى (األدائية والمعرفية )جدول معامل االتفاق لمميارات 
 معامؿ الثبات مجمكع النياط نياط االخسبلؼ نياط االسفاؽ المحللكف

 %93.75 16 1 15 الباحثة كالميدرسة 

مما يدؿ على ثبات السحليؿ، كىذا يطمئف % 93.75= من الجدول السابق تبين أن معامل الثبات 
 .الباحثة

ميارة إلتسركنية في كحدة اإللتسركنيات  (16)أسفرت عملية السحليؿ عف كجكد : نتائج التحميل
 . الميررة في تساب الستنكلكجيا للصؼ العاشر

 .ىذا كقد قامت الباحثة بإضافة بعض مف الميارات األدائية السي ينبغي إتسابيا للطالبات
 .يكضح قائمة الميارات اإللتسركنية المسضمنة في كحدة اإللتسركنيات (4)كالجدكؿ رقـ 
قائمة الميارات اإللتسركنية المراد إتسابيا للطالبات نسيجة سطكير المثيرات  (5)كالجدكؿ رقـ 

 . البصرية، كمركر الطالبات ببرنامج سعليمي سابع لكحدة اإللتسركنيات
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 (4)جدكؿ 
 قائمة الميارات اإللكترونية المتضمنة في وحدة اإللكترونيات من كتاب التكنولوجيا لمصف العاشر

 قائمة الميارات اإللكترونية المتضمنة في وحدة اإللكترونيات من كتاب التكنولوجيا لمصف العاشر ـ
. رسـ دائرة تيربائية بسيطة مفسكحة  1
. رسـ دائرة تيربائية بسيطة مغلية  2
. تسابة السكزيع اإللتسركني لبعض أشباه المكصبلت  3
 .رسـ بلكرة بعض أشباه المكصبلت  4

 .رسـ رمز الثنائي  5

. رسـ رمز الثنائي العادم  6
 .رسـ دائرة االنحياز األمامي 7

. رسـ رمز ثنائي زينر 8
 .سكصيؿ الزينر في الدارة 9

. رسـ رمز الثنائي الباعث للضكء 10
 .سكصيؿ الثنائي الباعث للضكء في الدارة 11

. رسـ رمز الثنائي الحساس للضكء 12
 .سكصيؿ الثنائي الحساس  للضكء في الدارة 13

. رسـ دارة عمؿ الثنائي تمفساح 14
 .سمثيؿ السرانزسسكر 15

 . تمضخـرسـ أنماط سكصيؿ السرانزسسكر 16

 (5)جدول 
 قائمة الميارات اإللكترونية المراد إكسابيا لمطالبات نتيجة تطوير المثيرات البصرية في وحدة اإللكترونيات 

 قائمة الميارات اإللكترونية المراد إكسابيا لمطالبات نتيجة تطوير المثيرات البصرية في ـ
  وحدة اإللكترونيات 

  رسـ مخططان سفصيليان للدارة المراد بناءىا. 

  الثنائيأنكاع ز كرسـ ـر. 
  رسـ دارة عمؿ الثنائي تمفساح .
  تمضخـرسـ أنماط سكصيؿ السرانزسسكر . 
  اخسيار العناصر اإللتسركنية البلزمة لسجميع الدارات المراد سنفيذىا  . 
  سفحص اليطع التيربية كاإللتسركنية المسسخدمة في بناء الدارات. 



98 

 

  اخسيار األدكات البلزمة لسجميع الدارات المراد سنفيذىا. 

  اخسيار مصادر الطاقة المناسبة لسنفيذ الدارات. 

  جراءات السبلمة كاألماف البلزمة لسنفيذ الدارات  .السبتد مف سكفر عكامؿ كا 
  سكصيؿ أقطاب العناصر التيربية ك اإللتسركنية بصكرة صحيحة. 

  سثبيت اليطع اإللتسركنية على لكحة السثبيت. 

  سنفيذ دارة ضكئية بسيطة. 

  سنفيذ دارة الثنائي تمفساح. 

  سنفيذ دارة السرانزسسكر تمضخـ. 
  سنفيذ دارة السرانزسسكر تمفساح. 
  فحص اليطع اإللتسركنية السي ثبسيا على لكح السثبيت. 
   اسسخداـ  جيازDMMفي اخسبار سبلمة سكصيبلت الدارات السي قامت بسنفيذىا . 
  صيانة الدارة الخاصة بالثنائي تمفساح السي قامت بسنفيذىا. 

  تمفساح السي قامت بسنفيذىارصيانة الدارة الخاصة بالسرانزسسك . 
 
 عممية وقبل تناول البرنامج الذي أعدتو الباحثة ليذه الدراسة تم تقديم بعض االقتراحات ال

 .....  المعاقين سمعياً الطمبةلتدريس 
طلب مف المسحدث أ كفي المناقشات الجماعية ،إليوبانسباه الطالب عندما سسحدث  يجب أف سفكز .1

  مف أف الطالبالسبتد اليدؼ األساسي ىك إف.  الشخص الذم سيستلـ الحياإلىبيديو  أف يشير
 . السمعيةأكاألصـ يعرؼ مصدر المعلكمات البصرية 

فالستلـ بطريية مبالغ فييا قد سجعؿ . سرعسؾ بالتبلـ مسكسطة سحدث بصكت مسمكع، كلستف .2
 إف الطالب طالما تاف باسسطاعسؾ ذلؾ، كحاكؿ إلى صعبان، كانظر كجيا لكجو أمران قراءة التبلـ 

الطالب كسجنب السحرؾ في غرفة الصؼ بسرعة، كعندما سسسخدـ السبكرة  سسكاصؿ بصريان مع
 التلمات السي األصـ سفكت على الطالب أالجؿ أ سستلـ كذلؾ مف أفسنسيي قبؿ  أف إلىانسظر 
 .آخر بشيء أك قلـ أك سحجب رؤية شفسيؾ بتساب أال السبكرة، كحاكؿ إلى سنظر كأنت سيكليا

ستكف سعليمات  أف، كيجب األصـ طالب لؿأتثرعد صياغة الفترة أك السؤاؿ ليصبح مفيكما أ .3
 . المناقشاتإثناء  كسترارىااألسئلة سكضيح إلىاالخسبار كالكاجبات متسكبة، كقد سحساج 

ذلؾ الشفافيات كالشرائح كالسبكرة،   الممتف بما فياألقصى الحد إلىاسسخدـ المعينات البصرية  .4
 .غرفة الصؼ بسرعة قد يعيؽ عملية الفيـ  السنيؿ فيأكالمعلكمات   اسسبداؿ مصادرأفكسذتر 
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 مف فيمو، كتف حذران فيما يسعلؽ بالصعكبات في للسبتد احصؿ على سغذية راجعة مف الطالب .5
  . كالسعابيراأللفاظ

 كالسكاصؿ األصابع شجع سطكر ميارات السكاصؿ بما في ذلؾ التبلـ كقراءة التبلـ كسيجئة .6
 في األسئلةكشجعو على طرح  اليدكم، كشجع اسسخداـ اليدرات السمعية المسبيية عند الطالب،

  . شعكره بالحرأكجك خاؿو مف السيديد 
 اآلخريف مف المعلكمات البصرية كالطبلب باإلفادةيجلس في المتاف الذم يسمح لو  دع الطالب .7

 .كالمعلـ
حد أ ييـك أف إلىفيناؾ حاجة   ليا،األصـ مف فيـ الطالب سبتدند سيديـ المعلكمات الميمة، ع .8

 .األخرل الكسائؿ السمعية أكالمدرسة  إذاعة بسترار المعلكمات السي سيدـ مف خبلؿ األشخاص
 .سسسخدـ نظاما ضكئيان معركفان  أف قد يتكف مف المناسب الطكارئكفي حاالت 

 أكباسسطاعسؾ اسسبداؿ بطاريات السماعة الطبية  سعرؼ على المعينات السمعية فيد يتكف .9
 االنلفكنزا على السمع بسبب سطرأبالسغيرات السي   الصكت، كتف على علـأنكاعخفض بعض 

 .األمراض  غير ذلؾ مفأك األذف السيابات أك
(http://forum.stop55.com/116691.html ) 

 
 :مبررات بناء البرنامج المحوسب

  سرل الباحثة مف خبلؿ عمليا في مجاؿ الصـ تمدرسة لمادة الستنكلكجيا كالحاسكب لمدة
ثماني سنكات أف ىناؾ خلؿ تبير في سطبيؽ تساب الستنكلكجيا الميدـ للصـ فيذا المنياج 
يعد صعبان لدل الطلبة العادييف فتيؼ بالصـ، ليذا كمف خبلؿ النيد الذم كجو على مدار 
السنييف السابية حكؿ جمكد التساب كافسياره للرسـك كالصكر السكضيحية كتذلؾ للغة اإلشارة 

فإف الباحثة حرصت على سيديـ برنامج بمكاصفات سربكية تسطكير للمثيرات البصرية 
 .المكجكدة بالتساب المدرسي

  على فصـ، كسساعدهؿ اطالباتبطريية سيثير سفتير اؿحاجة منياج الستنكلكجيا للعرض 
  .السفتير الناقد كاالبستارم

  الصـمعبرة كمكضحة للمكاضيع السي سدرسيا الطالباتة ػمثيرات بصرمالحاجة إلى  .
  الطالبات الصـ ال يسسطعف اليراءة بدكف مساعدة كبذلؾ سصعب علييف فيـ بعض المفاىيـ

السي سسعلؽ بالميارات اإللتسركنية الكاردة في التساب، لذا سـ اسسخداـ برنامج محكسب 
سسراسيجيات سدريس سساعد على اسسيعاب المفاىيـ عف طريؽ عرضيا  يشسمؿ على طرائؽ كا 

 .ببسلكب مبسط كشيؽ يعمؿ على جذب انسباه الطالبات كيزيد مف سرتيزىف

http://forum.stop55.com/116691.html
http://forum.stop55.com/116691.html
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 األىداؼ المطلكبة  سرل الباحثة مف خبلؿ خبرسيا في سدريس منياج الستنكلكجيا أف لسحييؽ
لغة بسيطة سيلة بمكجز كفإنو يلـز كقت إضافي، كبسكفير البرنامج فإف الشرح سيتكف 

. اليراءة كالفيـ
  سحساج إلى إضافة عنصر السشكيؽ  (اإللتسركنيات)دركس التساب المسعلية بمكضكع الدراسة

في عرض المادة السعليمية مف خبلؿ السنكيع في الطرائؽ كاإلسسراسيجيات، كألجؿ ذلؾ قامت 
 .الباحثة  بعملية إعادة صياغة للدركس لسسناسب مع طبيعة البرنامج

 :المحوسب البرنامج بناء و إعداد 
 برنامج بناء قياس فاعلية سطكير المثيرات البصرية كالسي سمثلت في إلى الدراسة ىدفت
 مادة في شرعااؿ الصؼ اتلباط لدل السحصيؿ فبلش ليياس أثره على  سينية باسسخداـ محكسب

 .السيليدية بالطريية اإللتسركنيات كحدة يدرسكفتانكا  الذيفالستنكلكجيا 
 :اآلتية المصادر عمى البرنامج بناء في ةالباحث تاعتمد قد و

 .السابية الدراسات ك البحكث 1-
 .الصـ سعليـ في الحديثة االسجاىات 2-
 .الثانكم السعليـ مرحلة في البات الصـالط خصائص 3-
 .الذاسي السعليـ خصائص 4-
 . لميدمة لفئة الصـالمحكسبة السعليمية البرامج بناء خصائص 5-
 . المعد لمدراسة برنامج الناءب
 اسبعت  دراسة مثؿ ما نكعان  مشابية برامج شملت السي السابية الدراسات بعض على االطبلع بعد

 .الدراسة برنامج بناء في اآلسية الخطكات الباحثة
 (.النظر الجانب  )للبرنامج السخطيط :والً أ

 .(م العمؿ الجانب ) البرنامج بناء :ثانياً 
 :عمى تشتمل ىي، و(الجانب النظري) لمبرنامج التخطيط / أوالً 
 :البرنامج بناء في عمييا االعتماد تم التي المبررات -أ

 المشاتؿ بعض كاجوسدريس الطبلب الصـ فإننا ف في خاصة نعيشو الذم السعليمي الكاقع خبلؿ مف
. إنيا ال سناسب ىذه الفئةؼ المناىج، أك الطبلب لدل سكاءىـ سدريس في
 :منيا ونذكر البرنامج ىذا لتصميم دعت التي المبررات من العديد ىناك فإن لذا 

المناىج الميدمة في المدارس ميدمة لفئة الطبلب العادييف كليس الصـ ليذا في بحاجة إلى  .1
لزاميا بكسائؿ مساعدة سسناسب كحاجات الطبلب الصـ  .ستييؼ كا 

المبسطة مع إثراء التساب ببعض  الستنكلكجية المفاىيـ لبعض الستنكلكجيا جامنو حاجة .2
 .المثيرات البصرية المناسبة لفئة الصـ
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 الطبلب ليساعد بالمحكس السعليـ نمط اسسخداـ ضركرة إلى أدل مما السطكر الستنكلكجي .3
ة، كببسلكب شيؽ قصير زمنية فسرة في المنياج مف ممتف قدر أتبر نجازإ فيالصـ 
  .كجذاب

 
 :التكنولوجية المفاىيم واستخراج الوحدة محتوى تحميل -ب

 العاشر للصؼ الستنكلكجيا تساب مف (اإللتسركنيات) الثانية الكحدة بسحليؿ الباحثة قامت
لسحليؿ با الباحثة اسسعانت كقد الكحدة، في الكاردة الستنكلكجية المفاىيـ السسخراج كذلؾ ،األساسي

السابع لكزارة السربية كالسعليـ بعد إجراء السعديبلت البلزمة عليو ليسمشى المنيج المعدؿ للصـ 
 .كاعسماده
 

 :البرنامج أىداف -ج
 كأنيا تما سعليمي برنامج أم متكنات عليو سرستز ما أىـ مف السعليمية األىداؼ سعسبر

 على ذلؾ تاف سكاء سدريسية ميارات على ييكـ سعليمي برنامج ببم لليياـ األساسية المتكنات
 أجؿ مف كذلؾ كمعلنة كمرنة كاضحة األىداؼ ىذه ستكف أف يجب لذا السنفيذ، أك السخطيط مسسكل

 .السمتف مف األعلى للمسسكل كالكصكؿ العليا السعليـ درجات على الحصكؿ
  

  :لمبرنامج العامة األىداف من عدد تحديد تم وقد
 .السعرؼ على المتكنات األساسية للدارة التيربائية .1
 .السعرؼ على مكصلية المكاد .2
 .سنفيذ بعض الدارات التيربائية .3
 .السعرؼ على سطعيـ المكاد .4
 .السعرؼ على الثنائيات .5
 .السعرؼ على الرمكز التيربائية المسسخدمة .6
 .السعرؼ على السرانزسسكر .7
 .السعرؼ على تيفية اسسخداـ أجيزة اليياس التيربائية .8
 .سنمية ركح الفريؽ بيف الطالبات مف خبلؿ العمؿ في مجمكعات .9
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 .وتم اشتقاق مجموعة من األىداف السموكية صنفتيا الباحثة بحسب كل درس

موصمية المواد لمتيار ** 
 .سيسعرؼ الطالبة على سرتيب الدارة التيربائية .1
 . بيف مكصلية المكاد للسيار التيربائي الطالبةسيفرؽ .2
.  خصائص اليطع اإللتسركنيةالطالبةذتر  .3

 تطعيم المواد ** 
 .سعرؼ الطالبة البلكرة .4
 . سطعيـ المكاد الطالبةسعرؼ .5
 . تيفية سطعيـ المكادالطالبةسكضح  .6
 . تيفية الحصكؿ على شريحة مكجبةالطالبةسشرح  .7
 .سشرح تيفية الحصكؿ على شريحة سالبة .8
 

 الثنائيات **
 . الثنائياتالطالبةسعرؼ  .1
 . رمز الثنائي العادم الطالبةسرسـ .2
 . بيف االنحياز األمامي كاالنحياز العتسيالطالبةسيارف  .3
 . صبلحية الثنائي الطالبةسخسبر .4
 . أنكاع الثنائياتالطالبةسعدد  .5
 . اسسخدامات الثنائياتالطالبةسعدد  .6

 

 الترانستور**
 . السرانسسكرالطالبةسعرؼ  .1
  (P-N) بيف حاالت االسصاؿ لكصلسي الطالبةسفرؽ  .2
 . متكنات السرانسسكر الطالبةسذتر .3
 . اسسخدامات السرانسسكرالطالبةسعدد  .4
 . سطبييات السرانسسكر الطالبةسميز .5
 . مزايا السرانسسكر تمفساحالطالبةسعدد  .6
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 :البرمجية محتوى تحديد  -د
 العاشر للصؼ الستنكلكجيا تساب مف (اإللتسركنيات) الثانية الكحدة صياغة بإعادة الباحثة اىسمت

 المناسبة للطبلب الصـ، الفيديك كمياطع كالصكر األنشطة بعض إضافة خبلؿ مف األساسي،
 .ات البصرية السابعة للكحدةر الدراسة المعد ليياس فاعلية المثيبرنامج في النظرم للجانب كسضمينيا

 
 :المتبعة والطرق األساليب -ه

  بجياز كباالسسعانة الحاسكب باسسخداـ السدريس على أساسي بشتؿ قسدريس في البرنامج يعسمد
LCD  عدة الباحثة اسبعت كقد كغيرىا، كالنصة كالحرؾكاإلشارة  الصكرةعرض  خبلؿ مف كذلؾ 
: البرنامج سطبيؽ في خطكات

 
 .الدراسة مكضكع عف عامة فترة الطالبات إعطاء .1
 .المخسبر في الحاسكب أجيزة على الطالبات كسكزيع الطالبات، على البرنامج سكزيع .2
 .المدرسة في الحاسكب مخسبر في البرنامج باسسخداـ السجريبية المجمكعة طالبات سدريس .3
، LCD العرض جياز خبلؿ مف بالمزامنة للطالبات البرنامج كعرض البرنامج طبؽ كقد .4

 .دراسية صحص 10 بكاقع
 . حصص10 بكاقع السيليدية الطريية باسسخداـ الضابطة المجمكعة طالبات سدريس سـ .5

 
 :البرنامج ألثر التقويم أساليب  -و

 :بطريقتين البرنامج تقويم تم وقد
 الحاسكب مجاؿ في كالمحتميف الخبراء مف مجمكعة على السعليمية البرمجية عرض .1

 كدقسيا، فييا الكاردة المعلكمات صحة على أتدكا كقد السدريس كطرؽ كالمناىج كالستنكلكجيا
 .االعسبار بعيف أخذىا سـ السي السعديبلت بعض إضافة مع المضافة، األنشطة كجكدة

 الطالبات اتسساب مدل على أثره لمعرفة البرنامج سطبيؽ خبلؿ مف كالبعدم اليبلي السيكيـ .2
 .(اإللتسركنيات ) الخاصة بكحدة الستنكلكجية للمفاىيـ

 
 :(ي العمل الجانب ) البرنامج بناء / ثانياً 

 الدراسة بمكضكعة مسعلؽ كالدراسات السابية اؿالسربكم األدب على باالطبلع الباحثة قامت
مبارز  )مف قبؿ الباحثيف قبؿ ذلؾ، فإف الباحثة سسبنى نمكذج الجزار   أنسجتالسي البرامج كعلى

سماعيؿ، ( 15 )الشكل حسب كىي مراحؿ بعدة البرنامج بناء عملية مرت بذلؾك( 105  :2010كا 
 :اآلسي
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 نمكذج الجزار (15)شتؿ 

 مراحل 
الدراسة 
والتحميل 

 

 
 

  ةمرحل
 التصمٌم

 

  ةمرحل
 االنتاج

 "االنشاء"

 
 

  ةمرحل
 التقوٌم

 

  ةمرحل
 االستخدام

 

 
 
 
 

التغذية 
 الراجعة
 
 
 
 
 
 
 
 

عمميات 
المراجعة 
 والتعديل
 

 

 .(انتالييذ )تحذيذ خصائص انًتؼهًين  -

 تحذيذ انحاخح انتؼهيًيح نهًىضىع أو انغزض انؼاو   -

 (ABCD)صياغح األهذاف انتؼهيًيح سهىكياً  -

 .وتحهيهها وتزتية تتاتؼها

 .تحذيذ ػناصز انًستىي انتؼهيًي -

 (.CRT)تناء االختثار يحكي انًزاخغ  -

اختيار خثزاخ انتؼهى وطزيقح تدًغ انتالييذ وأسانية  -

 . انتذريس نكم هذف

 .اختيار انىسائط انتؼهيًيح وانًىاد انتؼهيًح -

تصًيى انزسانح انتؼهيًيح ػهً انىسائط انًطهىب  -

 .انتاخها

 .تصًيى األحذاث انتؼهيًيح وػناصز ػًهيح انتؼهى  -

 .انحصىل ػهً انىسائط  -

o اقتناء ين انًتىفز. 

o تؼذيم ين انًتىفز. 

o انتاج خذيذ. 

 .تدزية يصغز نؼًم انتقىيى انثنائي -

 (اننهائي )تدزية يىسغ نؼًم انتقىيى انتدًيؼي  -

 

 .االستخذاو انًيذاني -

 .انًتاتؼح وانتقىيى انًستًز -
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 :مرحمة التحميل-1
 :- سمثلت في
سحديد خصائص المسعلميف الصـ الميدـ ليـ البرنامج السعليمي، حسى يسناسب كقدراسيـ  -

 .العيلية كالميارية
العاشر  للصؼ الستنكلكجيا تساب مف (اإللتسركنيات) الثانية الكحدة بسحليؿ الباحثة اىسمت -

 المناسبة للطبلب الصـ، الفيديك كمياطع كالصكر األنشطة بعض كتذلؾ إضافة األساسي،
 .ات البصرية السابعة للكحدة حسى سناسب الطلبة الصـرلزيادة المثي

درست الباحثة الكاقع المحلي للمدرسة كمدل سكفر الكسائؿ كاألدكات السي سلزميا لسطبيؽ  -
 ( األدكات البلزمة لكحدة اإللتسركنيات – LCDجياز - أجيزة تمبيكسر)أدكاسيا مف 

 :مرحمة التصميم -2
 :- سمثلت في
صياغة األىداؼ السعليمية لمكضكع البرنامج،حسى يسـ اخسيار ما يناسبيا مف أنشطة  -

 .كركعي في صياغسيا البساطة كالكضكح. كسدريبات سحيؽ اليدؼ المراد ببفضؿ الطرؽ
 بالصكت العلمية المادة يحسكم بحيث البرمجي المخطط على كبناؤه البرنامج سصميـ -

 .المدعكـ بلغة اإلشارة كالصكرة،
 سيكيـ كتذلؾ اتللطالب  الفكرمالمباشر السعزيز فييا سيكيمية أسئلة درس لتؿ كضع -

 . مناسب كقدرات الطالبات الصـكتسابي اسسنساجي
 كصؼ مع دقة، كبتؿ بالسفصيؿ البرنامج شاشات مف شاشة ت تؿمتكنا كضعكصؼ  -

 الييتؿ مجمليا في لستكف أخرل إلى شاشة مف االنسياؿ تيفية ك الشاشات، سلؾ طرائؽ
 . إنساجو ك المسسيدؼ للبرنامج التامؿ

 على الحاسكب شاشة على البصرية  المثيراتك السعليمية األنشطة عرض ةالباحث تراع قد ك
 ك معلكمات ك مفاىيـ شتؿ على شيؽ، ببسلكب السعليمية المادة عرض عملية خبلليا مف يسـ شتؿ

 .أمثلة ك أفتار ك حيائؽ،
 :البرنامج إنتاج مرحمة -3

، ليد اسسخدمت الباحثة السابيةسصميمو بالمرحلة  الذم البرنامج سنفيذ فييا يسـ السي المرحلة ىي ك
 : البرامج اآلسية

- Macromedia Flash. 
- Adobe Premiere. 
- Adobe Premiere. 
- Adobe Premiere. 
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  .مرحمة التقويم  -4
البات الط مف عدد على البرنامج اخسبار سـ األكلية، صكرسو في البرنامج إنساج مف االنسياء بعد

 مف ةطالب 13 مف متكنة عشكائية عينة اخسيار سـ ك المسسيدؼ الدراسة مجسمع مسكسط يمثلكف
 عينة عف خارجة ىي كللصـ  لثانكيةمصطفى صادؽ الرافعي ا مدرسةطالبات الصؼ العاشر ب

 :اآلسية األىداؼ لسحييؽ كذلؾ الدراسة
 .العاشر الصؼ الباتلط البرنامج محسكل مبلءمة مف السبتد -
متانية المحكسب البرنامج مبلءمة مف السبتد -  . الطالباتقبؿ مف معو السجاكبك السفاعؿ كا 
 .الحاسكب باسسخداـ البرنامج سنفيذ إمتانية مف السبتد -
 .سبلمة اإلشارة ككضكحيا لدل الطالبات مف السبتد -

 .الباتللط المباشرة المبلحظة خبلؿ مف سـ مبلحظسيا  السي المشاتؿ سحديد سـ ذلؾ على ءن بنا ك
 المحتميف مف مجمكعة على عرضو سـ ذلؾ بعد البرنامج، لسيكية البلزمة السعديبلت إجراء ثـ مف ك

   2) )رقـ ملحؽ .فالمسخصصي
 .مرحمة االستخدام -5

خراجو  جراء السعديبلت البلزمة سـ سجييز البرنامج كا        بعد عرض البرنامج على المحتميف، كا 
 مصطفى بمدرسة الحاسكب مخسبر في الحاسكب أجيزة على البرنامج نسخ سـة، النيائي سوكربص

 لكحدة األساسيعاشر اؿ الصؼ طالبات  سدريس في السسخداموصادؽ الرافعي الثانكية للصـ بنات 
 .ة اإلجراءاتسبلـلسبتد مف  البرنامجالطالبات فسرة سطبيؽ  مسابعة سمت ثـ كمف، اإللتسركنيات

  
سير تنفيذ البرنامج  ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سُش تنفُز انثشنايح (16)شكم 

 انثذايــح

 رسانح تزحية تانثزنايح

 قائًح تؼناوين انثزنايح انزئيسيح 

دنيم  حىل انذراسح انذروس

 انًستخذو 

 

قايىس  خزوج

 اإلشارج

 يىصهُح انًىاد -

 انتطعُى -

 انثنائٍ -

 انتشانضستىس -

يعهىياخ عن 

انطانثح وانذساسح 

 انتٍ تمىو تها 

انخشوج ين 

 انثشنايح 

 كهًاخ خذَذج 

تاتعح نىحذج 

اإلنكتشونُاخ تهغح 

 اإلشاسج

عشض األَمىناخ 

واألصساس 

انًستخذيح فٍ 

انثشنايح ووظُفح 

 كم أَمىنح
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: وفيما يمي توضيح لخطوات سير تنفيذ البرنامج
 .ـأرادت الباحثة أف سكضح خطكات سير البرنامج المحكسب السعليمي المصـ ( 16 )كفي شتؿ 

 (11)ملحؽ رقـ: عند سشغيؿ البرنامج يمر بالمراحؿ اآلسية
 تسبت بحركؼ عربية، تذلؾ " اإللتسركنيات" كىي سحمؿ العنكاف اآلسي :رسالة ترحيب البرنامج

كبعد ذلؾ سظير نافذة يظير بيا ميطع فيديك لمؤدم لغة اإلشارة يرحب . بحركؼ اشارية
 .بالمشاىد كيعرؼ بالبرنامج

 أف مؤدم لغة اإلشارة في ىذا البرنامج ىك طالب أصـ مف مدرسة مصطفى صادؽ مع العمم
 .الرافعي للصـ، كقد سـ سدريبو على اإلشارات الجديدة كسصكيره في أسسكديك سابع لمرتز ستنكجيؿ

  كىذه الشاشة سعسبر مدخبلن للبرنامج مف خبلؿ الضغط :قائمة العناوين الرئيسية لمبرنامج 
 :على األييكنات اآلسية

 كفييا يكضح اسـ الجامعة كشعارىا، كعنكاف الرسالة، كاسـ الباحثة، كاسـ :حول الدراسة -
 .الدتسكر المشرؼ، كتذلؾ أىداؼ الدراسة كأىميسيا

 كفيو يسـ عرض جميع المفاىيـ كالتلمات الجديدة السابعة لكحدة :قاموس اإلشارة -
اإللتسركنيات بلغة اإلشارة، فالطالبة علييا الضغط على التلمة أك المفيـك الجديد فسظير 

 . اإلشارة في شاشة العرض المخصصة تميطع فيديك
 .فيو يسـ عرض كظيفة تؿ زر أك أييكنة مسسخدمة في البرنامج: دليل المستخدم -
 .كىك زر الخركج بشتؿ نيائي مف البرنامج: الخروج -
-  الثنائيات– سطعيـ المكاد–مكصلية المكاد)كىي عرض للدركس األربعة : الدروس -

، كعند اخسيار أم درس مف ىذه الدركس يسـ االنسياؿ لمجمكعة مف األىداؼ (السرانزسسكر
المرجك سحييييا في تؿ درس مف دركس البرنامج، كبعد ذلؾ يسـ الدخكؿ للدرس كبو 

السي سـ إثرائيا  (فيديك- رسكـ مسحرتة- صكر )مجمكعة مف األنشطة كالمثيرات البصرية 
مدعكمة بسرجمة اشارية للمفاىيـ كالتلمات الجديدة في الدرس كستكف مظللة لسبيف للطالبة 

 .أنيا بمجرد ضغطيا سسظير اإلشارة

كىذا السيكيـ . كفي نياية تؿ درس مف الدركس يكجد سيكيـ نيائي لمعرفة مدل سحييؽ األىداؼ
يعرض بطريية سثير انسباه الطالبات، كيجذبيف لئلجابة مصحكب بسعزيز للطالبة حسى سعرؼ 

 .إجاباسيا صحيحة أـ خاطئة
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 :دليل المعمم الستخدام البرنامج المحوسب
قامت الباحثة بإعداد دليؿ اسسخداـ البرنامج للمعلـ، ليسسرشد بو في سدريسو للكحدات الدراسية السي 

 :يستكف منيا البرنامج كفيما يلي عرض ليذا الدليؿ
 :دليل البرنامج

فاعلية سطكير المثيرات السعليمية البصرية في ضكء احسياجات المعاقيف سمعيان  ":عنوان البرنامج
 "التسساب الميارات اإللتسركنية لدل طلبة الصؼ العاشر األساسي

 :أىداف البرنامج
 :األىداؼ العامة للبرنامج

 .في ىذه الدراسة (109 )كالسي سـ ذترىا في خطكات إعداد البرنامج، صفحة 
 : المدة الزمنية لتدريس البرنامج

مف تساب الستنكلكجيا للصؼ العاشر  (كحدة اإللتسركنيات)سـ صياغة محسكل الكحدة الدراسية 
 حصص دراسية حسب 10األساسي، في أجزاء مرسبة  سسكافؽ مع التساب المدرسي، مكزعة على 

 .الجدكؿ المدرسي المعمكؿ بو في المدرسة
 :مبررات استخدام البرنامج

- 107) حديث عنيا في صفحة ال  وتمىذا برنامج لتصميم دعت التي المبررات من العديد ىناك
 :منيا ونذكر  (108
المناىج الميدمة في المدارس ميدمة لفئة الطبلب العادييف كليس الصـ ليذا في بحاجة إلى  .4

لزاميا بكسائؿ مساعدة سسناسب كحاجات الطبلب الصـ  .ستييؼ كا 
المبسطة مع إثراء التساب ببعض  الستنكلكجية المفاىيـ لبعض الستنكلكجيا جامنو حاجة .5

 .المثيرات البصرية المناسبة لفئة الصـ
يمتف البرنامج أف يساعد في حؿ العديد مف المشتبلت السي سكاجو المعلمكف في سدريس  .6

 .الصـ تالفركؽ الفردية كقلة الكقت كصعكبة المنياج
 الطبلب ليساعد بالمحكس السعليـ نمط اسسخداـ ضركرة إلى أدل مما السطكر الستنكلكجي .7

ة، كببسلكب شيؽ قصير زمنية فسرة في المنياج مف ممتف قدر أتبر انجاز فيالصـ 
  .كجذاب

 :المستخدمة التدريس طرق
 :البرنامج إلسماـ المسسخدمة األساليب مف

 .كالحكار المناقشة -
 .لبرنامجؿ العملي العرض -
 .المسسيدفة للفئة فارـكاؿ سدريباؿ -
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 .أدوات الدراسة**  

 :وىي الدراسة أدوات بناء تم الدراسة أىداف لتحقيق
 (  (6 رقم ممحق .سحصيلي اخسبار بناء (1
  (7  ( مرق ممحق .ةمبلحظ بطاقة (2

 
 :التحصيمي االختبار بناء :أوالً 
 كفيا االخسبار بنكد في سغييراؿب تكقاـ للمحتميف الرجكع بعد سحصيلي اخسبار بإعداد ةالباحث تقاـ
 (مكضكعات االخسبار سضمف كليد كالسبخير، كالسيديـ كالحذؼ باإلضافة السغيير كتاف ئيـآلرا

 بناء سـك اإللتسركنيات، كحدةفي  ( السرانزسسكر –الثنائيات – سطعيـ المكاد –مكصلية المكاد 
 :اآلسية للخطكات سبعان  السحصيلي االخسبار

 راالختبا  منىدفتحديد ال: 
 :أجؿ مف كذلؾ الدراسة ىذه في العلمية للمفاىيـ اخسباران  ةالباحث تاسسخدـ

 .اإللتسركنيات كحدة في  كالميارات اإللتسركنيةالعلمية للمفاىيـ الطلبة باتسسا مدل قياس  -
 العلمية، المفاىيـ سنمية في  السعليميالبرنامج  المثيرات البصرية المسمثؿ فيفاعلية عف التشؼ - 

 .بيا االحسفاظ على كاليدرة
 
 االختبار مواصفات جدول إعداد: 
 العاشر للصؼ الستنكلكجيا تساب مف (اإللتسركنيات (الثانية الكحدة محسكل سحليؿالرجكع ؿ بعد

 الكحدة أىداؼ إلى ةالباحث تسكصؿ الكحدة، أىداؼ سصنيؼ حكؿ المخسصيف آراء أخذ األساسي،
 ،  (5 )رقـ  ملحؽ. األىداؼ مف نكع تؿ كنسبة المعرفي للمجاؿ بلكـ مسسكيات حسب كسصنيفيا

 .االخسبار أسئلة ببناء ةالباحث تقاـ عليو ءن اكبف
 االختبار أسئمة إعداد: 
 :االختبار أسئمة نوع  تحديد -أ

 كذلؾ ألنو يسميز عف مسعدد، مف االخسيار أسئلة نمط على االخسبار أسئلة بصياغة الباحثة قامت
  :يلي بما غيره
 . ال يكجد بو تسابة كبذلؾ يسيؿ السعامؿ معو مف قبؿ الطالبات الصـ- 
 .السربكية كذلؾ يتكف شامؿ األىداؼ جميع سحيؽ مدل قياس النكع ىذا خبلؿ  يمتف مف-
 .الصحيح الجكاب سخميف سيؿ نسبة- 
 .المصحح بذاسية سبثرىا كتذلؾ عدـ األسئلة درجة سحديد سصحيحو ك سيكلة -
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 :االختبار أسئمة صياغة -ب
 :بحيث االخسبار أسئلة الباحثة صاغت

 .الطبلب لمسسكل مناسبة -
 .كاللغكية العلمية الدقة سراعي - 
 .الغمكض مف كخالية ككاضحة  محددة -
 .سشسمؿ على بعض الصكر السكضيحية- 
 .قياسيا المراد كاألىداؼ للمحسكل ممثلة -

 بديؿ كاحد بينيا مف أربعة عددىا البدائؿ مف كقائمة السؤاؿ، ميدمة :جزأيف مف سؤاؿ تؿ كستكف
 . صحيح
سرتيز  لضماف ثابت شتؿ ذات ستكف أف األسئلة صياغة في الباحثة راعت :األسئمة شكل - ث

 .سشسسو كعدـ الطالب انسباه
 

 االختبار تعميمات  صياغة: 
 إلى شرح سيدؼ السي االخسبار سعليمات الباحثة بكضع قامت كصياغسيا، األسئلة عدد سحديد بعد
 سعليمات االخسبار كضع عند الباحثة راعت كقد ممتنة، صكرة أبسط في االخسبار على اإلجابة فترة
 :يلي ما
 أف االخسبار الميدـ للطالبات ليس لو عبلقة باالخسبارات الشيرية كال داعي لليلؽ مف الدرجات. 
 االخسبار أجلو مف صمـ الذم اليدؼ على الطالبة سسعرؼ أف. · 
 أف سسعرؼ الطالبة على المدة الزمنية البلزمة لبلخسبار. 

البدء  قبؿ ليـ كشرحيا الطلبات كسرجمسيا بلغسيا اإلشارة، مع السعليمات بيراءة الباحثة ىذا كقد قامت
 .منو فيمت المطلكب قد طالبة تؿ أف للسبتد باإلجابة،

 
 تجريب االختبار التحصيمي: 

بعد إعداد االخسبار بصكرسو األكلية قامت الباحثة بسطبيؽ االخسبار على عينة اسسطبلعية 
طالبات مف طالبات الصؼ العاشر األساسي، كقد سـ اخسيارىف مف خارج عينة  (7 )قكاميا 
 .الدراسة

حيث يييس االخسبار مدل اتسساب الطالبة للميارات اإللتسركنية المكجكدة عندىف، كقد أجريت 
 :السجربة االسسطبلعية لبلخسبار السحصيلي بيدؼ

 حساب معامبلت السيكلة كالسمييز لفيرات االخسبار. 

 حساب مدل صدؽ ك ثبات االخسبار. 
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 سحديد الزمف الذم سسسغرقو إجابة االخسبار عند سطبييو على عينة البحث. 

 سحديد مدل فيـ السبلميذ لصياغة فيرات االخسبار. 

 

 :تصحيح أسئمة االختبار التحصيمي
بعد أف قامت طالبات العينة االسسطبلعية باإلجابة عف أسئلة االخسبار السحصيلي، قامت 

الباحثة بسصحيح االخسبار حيث حددت درجة كاحدة لتؿ فيرة، بذلؾ ستكف الدرجة السي حصؿ علييا 
 لئلجابات تدرجة، كباإلضافة إلى ذلؾ سـ حساب عدد سترارا ( 20 – 0)الطبلب محصكرة بيف 

 .الخاطئة تؿ فيرة مف فيرات االخسبار
 

 :تحديد زمن االختبار التحصيمي
سـ حساب زمف سبدية الطلبة لبلخسبار عف طريؽ مسكسط الحسابي لزمف سيديـ طلبة العينة 

( 25)االسسطبلعية فتاف زمف مسكسط المدة الزمنية السي اسسغرقيا أفراد العينة االسسطبلعية يساكم 
 :كذلؾ بسطبيؽ المعادلة اآلسية. دقيية

 
 زمف إجابة الطالبة األخيرة+ زمف إجابة الطالبة األكلى =        زمف إجابة االخسبار 

                       2       
 

 25       =        30+ 20 =                           زمف إجابة االخسبار 

                       2      
 

 : معامل الصعوبة
 نسبة الطلبة الذيف أجابكا إجابة خاطئة عف الفيرة " ك ييصد بو 

:  سـ حساب معامؿ الصعكبة كفيان للمعادلة
  

 %                                         x    100  عدد الذين أجابوا إجابة خاطئة      =الصعوبة معامل 
    عدد الذين حاولوا اإلجابة

  (2008 :  79شيفة، )

 
كبسطبيؽ المعادلة السابية سـ حساب معامؿ الصعكبة لتؿ فيرة مف فيرات االخسبار، 

. يكضح معامؿ الصعكبة لتؿ فيرة مف فيرات االخسبار ( 6  )كالجدكؿ
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 (6)جدول 
لكل فقرة من فقرات االختبار ت الصعوبة معامال

 صعوبةمعامالت ال م صعوبةمعامالت ال م

1 0.42 11 0.30 

2 0.30 12 0.85 

3 0.32 13 0.85 

4 0.85 14 0.71 

5 0.42 15 0.71 

6 0.71 16 0.42 

7 0.85 17 0.31 

8 0.42 18 0.85 

9 0.85 19 0.32 

10 0.71 20 0.42 

 
بمسكسط  (0.85- 0.30)يسضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت الصعكبة قد سراكحت بيف 

 تانت في الحد المعيكؿ مف الصعكبة فإف جميع الفيرات ميبكلة حيثكعليو ( 0.57)تلي بلغ 
. حسبما ييرره المخسصكف في اليياس كالسيكيـ

 
 :معامل التمييز

 ".قدرة االختبار عمى التمييز بين الطمبة الممتازين و طمبة الضعاف:" و يقصد بو
( مرجع سابؽ ) :سية السمييز للفيرات كفيان للمعادلة اآلتسـ حساب معامبلحيث 

    عدد المجيبين بشكل صحيح من الفئة الدنيا–   عدد الطمبة المجيبين بشكل صحيح من الفئة العميا      =  معامل التمييز 
             عدد أفراد الفئة الدنيا                                         عدد أفراد الفئة العميا

. يكضح معامؿ السمييز لتؿ فيرة مف فيرات االخسبار (7 )كالجدكؿ
 
 (7)جدول

التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار ت معامال
 تمٌٌزمعامالت ال م التمٌٌزمعامالت  م

1 0.34 11 0.30 

2 0.67 12 0.67 

3 0.33 13 0.30 

4 0.35 14 0.67 

5 0.33 15 0.50 

6 0.34 16 0.50 

7 0.50 17 0.33 

8 0.33 18 0.67 

9 0.67 19 0.33 

10 0.34 20 0.35 

،   (0.30 -0.67)بيف يسضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت السمييز لفيرات االخسبار قد سراكحت 
ما ييرره  حسببتانت في الحد المعيكؿ مف السمييز حيث االخسبار،  جميع فيرات كعليو سـ قبكؿ

 .المخسصكف في اليياس كالسيكيـ
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 االختبار صدق
 ك ،"ياسولؽ  كضع ما قياس على االخسبار قدرة " :ببنو االخسبار صدؽ (1988:15عبٌدات،)ٌعرف 

 : االخسبار صدؽ مف للسبتد طرييسيف ةالباحث تاسسخدـ قد
 المحكمين صدق (1

 المسخصصيف مف ،( 2)رقم ممحق المحتميف مف مجمكعة على االخسبار بعرض ةالباحث تقاـ
ممف يعملكف في الجامعات الفلسطينية،  كمسخصصيف الستنكلكجيا سدريس كأساليب المناىج في

فيرات، كتذلؾ  دقة اؿ، كمدلاالخسباركا بإبداء آرائيـ كمبلحظاسيـ حكؿ مناسبة فيرات قاـحيث 
في ضكء سلؾ اآلراء سـ اسسبعاد بعض الفيرات كسعديؿ بعضيا ، ككضكح صياغاسيا اللغكية
 .فيرة (20)اآلخر ليصبح عدد فيرات 

   صدق االتساق الداخمي (2

السجانس في أداء الفرد مف فيرة ألخرل، أم اشسراؾ جميع فيرات االخسبار في قياس " ىك       
 ."خاصية معينة في الفرد

 على عينة اسسطبلعية االخسبار بسطبيؽ خسبارجرل السحيؽ مف صدؽ االسساؽ الداخلي لبلك قد 
مف خارج أفراد عينة الدراسة، كسـ حساب معامؿ ارسباط بيرسكف بيف  ،طالبات( 7)متكنة مف 

 اآلسية كالجداكؿ  الذم سنسمي إليو،لبلخسبار كالدرجة التلية خسباردرجات تؿ فيرة مف فيرات اال
 :سكضح ذلؾ

 (8)خذول 

 يؼايالخ االرتثاط تين درخح كم فقزج ين فقزاخ االختثار وانذرخح انكهيح نالختثار

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  R0.553( = 0.05)وعنذ يستىي دالنح  (13- 2)خذونُح عنذ دسخح حشَح ال 

R 0.684( = 0.01)وعنذ يستىي دالنح   ( (13- 2 اندذونُح عنذ دسخح حشَح  

 مستوى الداللة معامل االرتباط م مستوى الداللة معامل االرتباط م
 0.01دالة عند  0.754 11 0.01دالة عند  0.748 1

 0.01دالة عند  0.777 12 0.01دالة عند  0.843 2
 0.05دالة عند  0.641 13 0.01دالة عند  0.701 3
 0.01دالة عند  0.890 14 0.01دالة عند  0.765 4
 0.01دالة عند  0.870 15 0.01دالة عند  0.712 5
 0.01دالة عند  0.909 16 0.01دالة عند  0.887 6
 0.01دالة عند  0.830 17 0.05دالة عند  0.631 7
 0.01دالة عند  0.780 18 0.05دالة عند  0.586 8
 0.01دالة عند  0.78 19 0.05دالة عند  0.635 9

 0.01دالة عند  0.752 20 0.05دالة عند  0.598 10
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كىذا  (0.05، 0.01) عند مسسكل داللة يسضح أف جميع فيرات االخسبار داللة إحصائية
، مما يطمئف الباحثة إلى سطبييو على االسساؽ الداخليجيدة مف سمسع بدرجة م خسباريؤتد أف اال
 .عينة الدراسة
 Test Reliability:ثبات االختبار

مدل االسساؽ في عبلمة الفرد، إ ذا أخذ االخسبار عدة مرات في "يعرؼ ثبات االخسبار ببنو
 (.194،1992:عكدة كملتاكم)نفس الظركؼ 

كذلؾ باسسخداـ طرييسيف ىي السجزئة أفراد العينة االسسطبلعية الخسبار على اسـ سيدير ثبات 
 .النصفية كطريية ألؼ تركنباخ 

 Split Half Method:طريقة التجزئة النصفية: أوالً 

 بطريية السجزئة النصفية حيث االخسبارسـ اسسخداـ درجات العينة االسسطبلعية لحساب ثبات 
 كتذلؾ درجة النصؼ الثاني مف الدرجات كذلؾ االخسباراحسسبت درجة النصؼ األكؿ لتؿ فيرات 

بحساب معامؿ االرسباط بيف النصفيف ثـ جرل سعديؿ الطكؿ باسسخداـ معادلة سبيرماف براكف 
كأف معامؿ الثبات بعد  ( 0.691)فسضح أف معامبلت الثبات بطريية السجزئة النصفية قبؿ السعديؿ 

.  إلى سطبيييا على عينة الدراسةةسطمئف الباحثق الييمة كىذ (0.718)السعديؿ 
 

  .طريقة ألفا كرونباخ: ثانياً 
 قيمة كىي (0.715 ) قيمسو كتانت تركنباخ ألفا معامؿ بحساب الثبات حساب سـ تما 

  . ة للسطبيؽ سطمئف الباحث
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 بطاقة المالحظة : ثانياً 
 :اآلسية للخطكات كفينا اإللتسركنية التفايات ميارات لسيييـ مبلحظة بطاقة بإعداد الباحثة قامت
 :المالحظة بطاقة من اليدف 1- 
  طالبات لدل (بكحدة اإللتسركنيات )اإللتسركنية الخاصة  ميارات قياس إلى المبلحظة بطاقة سيدؼ

 .الصؼ العاشر األساسي بمدرسة الرافعي الثانكية  للصـ
 

المالحظة  بطاقة صدق 2- 
 .المحكمين دقص -

 سخصصات في (2) ملحؽ رقـ المحتميف فـ مجمكعة على المبلحظة بطاقة الباحثة عرضت
، البطاقة حكؿ مبلحظاسيـ أبدك حيث  األقصى،كجامعة اإلسبلمية الجامعة في السعليـ ستنكلكجيا

 ليصبح عدد النيائية الصكرة إلى للكصكؿالفيرات كسعديؿ بعضيا  صياغة بإعادة الباحثة قامتك
 )10 (فيرة مكزعة على ثبلثة أبعاد مكضحة بالجدكؿ مكضح بالجدكؿ (20)فيراسيا 

 

 (9)خذول 

        تىسيغ فقزاخ تطاقح انًالحظح ػهً أتؼادها

 عدد الفقرات البيان البعد

 9 مرحلة السصميـ كاالخسيار األكؿ

 6 مرحلة السنفيذ الثاني

 5 مرحلة السيكيـ الثالث

 20 المجمكع 

 
 الداخمي االتساق صدق -

 التلية كالدرجة األداة مف البند أك الفيرة درجو ارسباط قكه لإؿ يشير:مالداخؿ االسساؽ صدؽ
 (2002:124األغا،)

 
 على عينة بطاقة المبلحظة بسطبيؽ لبطاقة المبلحظةجرل السحيؽ مف صدؽ االسساؽ الداخلي 

، مف خارج أفراد عينة الدراسة، كسـ حساب معامؿ ارسباط طالبات( 7)اسسطبلعية متكنة مف 
 باسسخداـ البرنامج لبطاقة المبلحظة كالدرجة التلية بطاقة المبلحظةبيرسكف بيف تؿ فيرة مف فيرات 

 :ؾكضح ذؿمكالجدكؿ اآلسي  (SPSS)اإلحصائي 
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( 10)اندذول 

 يغ انذرخح انكهيح (مرحمة التصميم واالختيار) انثؼذ األوليؼايم ارتثاط كم فقزج ين فقزاخ 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة .م

 0.01دالة عند  0.921 .سرسـ يدكيان مخططان سفصيليان للدارة المراد بناءىا  .1

 0.01دالة عند  0.927 .سرسـ رمكز أنكاع الثنائي  .2

 0.01دالة عند  0.889 .سرسـ دارة عمؿ الثنائي تمفساح  .3

 0.01دالة عند  0.897 .سرسـ أنماط سكصيؿ السرانزسسكر تمضخـ  .4

 0.01دالة عند  0.759 . اإللتسركنية البلزمة لسجميع الدارات المراد سنفيذىاتختار العناصر  .5

 0.01دالة عند  0.922 .سفحص اليطع التيربية كاإللتسركنية المسسخدمة في بناء الدارات  .6

 0.01دالة عند  0.900 .سخسار األدكات البلزمة لسجميع الدارات المراد سنفيذىا  .7

 0.05دالة عند  0.688 .سخسار مصادر الطاقة المناسبة لسنفيذ الدارات  .8

جراءات السبلمة كاألماف البلزمة لسنفيذ الدارات  .9  0.01دالة عند  0.897 .سسبتد مف سكفر عكامؿ كا 

  

 R0.553( = 0.05)وعنذ يستىي دالنح  (13- 2)خذونُح عنذ دسخح حشَح ال 

R 0.684( = 0.01)وعنذ يستىي دالنح   ( (13- 2 اندذونُح عنذ دسخح حشَح  

 

( 11)اندذول 

يغ انذرخح انكهيح  (مرحمة التنفيذ) انثؼذ انثانييؼايم ارتثاط كم فقزج ين فقزاخ 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة .م

 0.01دالة عند  0.745 .سكصؿ أقطاب العناصر التيربية ك اإللتسركنية بصكرة صحيحة  .10

 0.01دالة عند  0.748 .سثبت اليطع اإللتسركنية على لكحة السثبيت  .11

 0.01دالة عند  0.722 .سنفذ دارة تيربائية بسيطة  .12

 0.01دالة عند  0.787 .سنفذ دارة الثنائي تمفساح  .13

 0.01دالة عند  0.851 .سطبؽ دارة السرانسسكر تمضخـ  .14

 0.01دالة عند  0.615 .سنفذ دارة السرانزسسكر تمفساح  .15

   

R0.553( = 0.05)وعنذ يستىي دالنح  (13- 2)خذونُح عنذ دسخح حشَح ال 

R 0.684( = 0.01)وعنذ يستىي دالنح   ( (13- 2 اندذونُح عنذ دسخح حشَح  
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(  12  )اندذول 

يغ انذرخح انكهيح  (مرحمة التقويم) انثؼذ انثانجيؼايم ارتثاط كم فقزج ين فقزاخ 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة .م

 0.01دالة عند  0.746 سيـك بفحص اليطع اإللتسركنية السي سثبت على لكح السثبيت  .16

17.  
 في اخسبار سبلمة سكصيبلت الدارات السي قامت DMMسسسخدـ جياز 

 .بسنفيذىا
 0.01دالة عند  0.843

 0.01دالة عند  0.871 سيـك بصيانة الدارة الخاصة بالثنائي تمفساح السي قامت بسنفيذىا   .18

 0.01دالة عند  0.721 .سيـك بصيانة الدارة الخاصة بالسرانزسسكر تمفساح السي قامت بسنفيذىا  .19

 0.01دالة عند  0.698 .سيـك بصيانة الدارة الخاصة بالسرانزسسكر تمضخـ السي قامت بسنفيذىا  .20

  R0.553( = 0.05)وعنذ يستىي دالنح  (13- 2)خذونُح عنذ دسخح حشَح ال 

R 0.684( = 0.01)وعنذ يستىي دالنح   ( (13- 2 اندذونُح عنذ دسخح حشَح  

ىذا  ك،(0.01، ( 0.05 يسضح مف الجداكؿ السابؽ أف جميع الفيرات دالة إحصائيان عند مسسكل داللة
.  سمسع بدرجة عالية مف االسساؽ الداخليبطاقة المبلحظة تيؤتد أف 
 

 :المالحظة بطاقة ثبات  3-
 نفسيا الظركؼ في نفسيا األداة باسسخداـ اليياس سترار عند النسائج نفس لعؿ الحصكؿ بو ييصد

 ( 2002 : 123األغا،)
 لمبطاقة النصفية التجزئة طريقة -

بطريية السجزئة النصفية بطاقة المبلحظة سـ اسسخداـ درجات العينة االسسطبلعية لحساب ثبات 
 كتذلؾ درجة النصؼ أبعاد بطاقة المبلحظة  مف بعدحيث احسسبت درجة النصؼ األكؿ لتؿ 

الثاني مف الدرجات كذلؾ بحساب معامؿ االرسباط بيف النصفيف ثـ جرل سعديؿ الطكؿ باسسخداـ 
: يكضح ذلؾ (14) براكف كالجدكؿ سيبرمافمعادلة 

 ( 13)الجدول 
       ككل قبل التعديل ومعامل البطاقة وكذلك أبعاد بطاقة المالحظة من بعدمعامالت االرتباط بين نصفي كل 

الثبات بعد التعديل 

 األبعاد
عدد 

 الفقرات

االرتباط قبل 
 التعديل

معامل الثبات بعد 
 التعديل

 0.979 0.958 9* مرحلة السصميـ كاالخسيار: البعد األكؿ

 0.826 0.704 6 مرحلة السنفيذ: البعد الثاني

 0.946 0.898 5* مرحلة السيكيـ: البعد الثالث

 0.921 0.853 20 المجمكع 

. سـ اسسخداـ معامؿ جسماف ألف النصفيف غير مسساكييف    * 
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 أف معامبلت الثبات بطريية السجزئة النصفية بعد السعديؿ سراكحت بيف السابؽيسضح مف الجدكؿ  
 سسمسع بدرجة عالية مف الثبات سطمئف بطاقة المبلحظةكىذا يدؿ على أف (  0.979- 0.826)

 . إلى سطبيييا على عينة الدراسةةالباحث
 

 
 : المتغٌرات وضبط المجموعتٌن بٌن التكافؤ

 : ىي المسغيرات كىذه السجربة، على سبثيرىا المسكقع المسغيرات بعض بضبط ةالباحث تقاـ
 14جدكؿ . (اليبلي المعرفي االخسبار)  
 (15جدكؿ).ةاليبلي المبلحظة بطاقة 

 (14)جدكؿ
لمتأكد من تكافؤ طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في متغير االختبار   Mann-Whitney  اختبارنتائج      

برنامج التحصيمي لمادة التكنولوجيا قبل البدء في ال

 العدد المجموعة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

معامل مان 
 Uويتني 

قيمة 
 مستوى الداللة الداللة

 141.5 10.88 13 سجريبية
50.5 0.078 

غير دالة 
 209.5 16.12 13 ضابطة إحصائيان 

( = 0.05) فركؽ ذات داللة إحصائية عند مسسكل داللة دال سكجيسضح مف الجدكؿ السابؽ أنو 
 كعليو فإف خسباراليبلي،في الدرجة التلية لبل(  الضابطة كالسجريبية )سيف  المجمكعالباتبيف ط

. االخسبارف في االمجمكعسيف مستافئت
 (15)جدكؿ

للميارنة بيف المجمكعة السجريبية كالمجمكعة الضابطة قبؿ البدء بالبرنامج في   Mann-Whitneyنسائج اخسبار 

 .بطاقة المبلحظة

 العدد المجموعة 
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

معامل مان 
 Uويتني 

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

مرحلة : البعد األكؿ
 السصميـ كاالخسيار

 195 15 13 سجريبية
65 0.291 

غير دالة 
 156 12 13 ضابطة إحصائيان 

مرحلة : البعد الثاني
 السنفيذ

 189 14.54 13 سجريبية
71 0.475 

غير دالة 
 162 12.46 13 ضابطة إحصائيان 

مرحلة : البعد الثالث
 السيكيـ

 159.5 12.27 13 سجريبية
68.5 0.311 

غير دالة 
 191.5 14.73 13 ضابطة إحصائيان 

 الدرجة التلية
 181 13.92 13 سجريبية

79 0.776 
غير دالة 
 170 13.08 13 ضابطة إحصائيان 
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 فركؽ ذات داللة إحصائية عند مسسكل داللة دال سكجيسضح مف الجدكؿ السابؽ أنو 
(0.05 =) كالدرجة التلية بطاقة المبلحظة في أبعاد ( الضابطة كالسجريبية) المجمكعةالباتبيف ط 
. االخسبارف في اف مستافئتا، كعليو فإف المجمكعتخسبارلبل

 :الدراسة خطوات
 الصلة بالدراسة ذات كاألجنبية العربية كالبحكث كالدراسات السربكم األدب على االطبلع .1

 .منيا لبلسسفادة الحالية
بكحدة اإللتسركنيات كالسرتيز على المفاىيـ السي بحاجة  المخسص الجزء محسكل سحليؿ .2

. إلشارة
 .االخسبار ك المبلحظة بطاقة بناء .3
 .السعليمية سبعان للمكاصفات السربكية لبرامج الصـ البرمجية بناء .4
 .كثباسيا صدقيا الخسبار اسسطبلعية عينة أدكات الدراسة على سطبيؽ .5
 .الدراسة أدكات خبلؿ مف كالمعلكمات البيانات جمع .6
 .المخسلفة اإلحصائية بالمعالجات اليياـ .7
 .كسفسيرىا كمناقشسيا النسائج رصد .8
 .إلييا السكصؿ سـ السي النسائج ضكء في كالميسرحات السكصيات سيديـ .9

 

 المعامالت اإلحصائية 

 :آلتيح  األدواخ اإلحصائيح اج انثاحجختخذواس
  Mann-Whitney.اخسبار  -1

 .لعينسيف مرسبطسيف   Wilcoxonاخسبار  -2
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الفصل الخامس 

 نتائج الدراسة وتفسيرىا
 

   اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ

   اإلجابة عف السؤاؿ الثاني

   اإلجابة عف السؤاؿ الثالث

   اإلجابة عف السؤاؿ الرابع

   اإلجابة عف السؤاؿ الخامس

   سكصيات الدراسة

   ميسرحات الدراسة
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الفصل الخامس 
نتائج الدراسة 

   
 بناءن على المعالجات  الباحثة إليياتيعرض ىذا الفصؿ أىـ النسائج السي سـ سكصؿ

السحصيلي في خسبار االاإلحصائية السي أجريت على ما سـ جمعو كسحليلو مف بيانات مف خبلؿ 
كحدة االلتسركنيات كبطاقة المبلحظة للميارات اإللتسركنية الكاردة في تساب الستنكلكجيا للصؼ 

.  العاشر
 :السؤال األول إلجابة عنا

 : األكؿ على ما يليسؤاؿينص اؿ
 ما المثيرات السعليمية البصرية في ضكء احسياجات المعاقيف سمعيان؟ .1

كمف بينيـ  ولإلجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة بالرجوع إلى الكتب والدراسات السابقة 
كسبيف أف الصفات المرغكبة في المثيرات البصرية بالتساب المدرسي الميدـ   ( 2004حامد،)دراسة 

 :للمعاقيف سمعيان كفيان الحسياجاسيـ  سسمثؿ فيما يلي

 .الرمكز اللفظية المتسكبة -1

 .الصكر الفكسكغرافية -2

 .الرسكمات السكضيحية -3

 .الرسكمات التاريتاسيرية -4

 .الرسكمات البيانية -5

  170صفحة  (10)كلبلطبلع على سفاصيؿ الصفات المرغكبة الرجكع لملحؽ رقـ 
ما المثيرات التعميمية : كبذلؾ فيد أجابت الباحثة عف السؤاؿ الفرعي األكؿ للبحث كىك

البصرية في ضوء احتياجات المعاقين سمعيًا ؟ 
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 :السؤال الثاني إلجابة عنا
:  على ما يليثاني اؿسؤاؿينص اؿ

 ما الصورة المقترحة لتطوير المثيرات البصرية المناسبة في كتاب التكنولوجيا لمصف العاشر ؟

( 107)مف خبلؿ إجراءات الفصؿ الرابع مف صفحة جابة عف ىذا السؤاؿ ليد سمت اإل
 مسعدد الكسائؿ كفؽ الخصائص السربكية سصميـ برنامج سعليمي حيث قامت الباحثة ب10كملحؽ

 كليياس فاعلية سطكير المثيرات البصرية المكجكدة مصدر السعلـالمناسبة لفئة الصـ باعسباره 
ببسلكب منظكمي سفاعلي ت ، السي عرضرلعديد مف العناص ارمؼ كسـ سك،في تساب الستسكلكجيا

 الطالبات الصـ ليساعدىف على مستامؿ، على أف سناسب ىذه العناصر خصائص، كحاجات
 . كالميارات اإللتسركنية الخاصة بكحدة اإللتسركنياتلمفاىيـ العلميةاتسساب ا

  فيومن أىم العناصر التي اعتبرتيا الباحثة كمثيرات بصرية والتي تكون منيا البرنامج التعميمي
 :  الدراسة، ما يميىذه

لغة اإلشارة، عف طريؽ ليطات مصكرة بلسرجمة ؿ أساسي السي كضعت بشتؿليطات الفيديك،  -
 ليكضح أماتف السي سظير على الشاشة، كأيضان مفاىيـ لمؤدم لغة اإلشارة، كىك يسرجـ اؿ

 ليطػات الفيديك تكسيلة سعليمية، تسسخدـاالسعليمات كاألسئلة، كشاشات المساعدة، كأيضان 
 .لسكضيح المحسكل العلمي لمكضكع الدراسة

 كسكضيحوفي شرح المحسكل العلمي الذم ال يسكافر لعرضو ت سسخدـالسي االرسكـ المسحرتػة، ك -
 .ليطات فيديك، أك في شرح مكضكعات بسيطة ال سحساج إلى سفاصيؿ تثيرة

 الذم ال يحساج م لسكضيح بعض أجزاء المحسكل العلـتسسخدـكالسي االصكر كالرسـك الثابسة،  -
 . إلى حرتةشرحو

مكاصفات السربكية كالفنية، لبرامج  اؿ عند سصميـ جميع العناصر السابيةتراعتما كأف الباحثة ي 
( 201-137)الحديث عنيا في المبلحؽ صفحة السي سـ ، التمبيكسر مسعددة الكسائؿ للسبلميذ الصـ

 .اسسخداموكللحصكؿ على برنامج تمبيكسرم تؼء كناجح كفعاؿ، يحيؽ اليدؼ مف كذلؾ 
 

 ما الصورة المقترحة لتطوير :كبذلؾ فيد أجابت الباحثة عف السؤاؿ الفرعي الثاني للبحث كىك
 المثيرات البصرية المناسبة في كتاب التكنولوجيا لمصف العاشر ؟
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 :السؤال الثالث إلجابة عنا
:  على ما يليثالث اؿسؤاؿينص اؿ

 ما الميارات اإللكترونية األساسية الواردة في كتاب التكنولوجيا لمصف العاشر؟ 
السسخراج قائمة لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بإعداد أداة سحليؿ المحسكل 

 كرد في فصؿ ، تما في كحدة اإللتسركنيات المراد اتسابيا للطالباتبالميارات اإللتسركنية األساسية
، كقامت الباحثة بإجراء بعض السعديبلت البسيطة عليو كاسسخراج (95) الدراسة صفحة إجراءات

المفاىيـ السي بحاجة إلشارة حسى سسناسب مع الدراسة الحالية كمف خبلؿ السحليؿ قامت الباحثة 
مف  (اإللتسركنيات )باسسخراج قائمة الميارات اإللتسركنية األساسية المسضمنة  في الكحدة الثانية 

. تساب الستنكلكجيا للصؼ العاشر
 

 :السؤال الرابع إلجابة عمىا
 :ينص السؤاؿ الرابع على ما يلي

و بين  التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل
 التحصيمي؟ لالختبار البعدي التطبيق في الضابطة المجموعة طالبات درجات متوسط

 :لإلجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة باختبار صحة الفرض األول الذي  ينص عمى
 طالبات درجات مسكسطات  بيف = 0.5 ))إحصائية عند مسسكل الداللة  داللة ذات فركؽ سكجد ال

 لبلخسبار البعدم السطبيؽ في الضابطة المجمكعة طالبات درجات ك مسكسطات السجريبية المجمكعة

 .السحصيلي
  كتانت النسائج   ( Mann-Whitney Test)الخسبار الفرضية لجبت الباحثة إلى اخسبار -

 :تما في الجدكؿ اآلسي
 (16)لجدول ا
لمتعرف إلى الفروق  وقيمة الداللة ومستوى الداللة Z وقيمة Uمتوسط الرتب ومجموع الرتب ومعامل مان ويتني 

 الطالبات في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيميبين متوسطات درجات 

متوسط  العدد المجموعة
 الرتب

مجموع 
 الرتب

معامل مان 
 Uويتني 

قيمة 
 مستوى الداللة الداللة

 260 20 13 سجريبية
 0.01دالة عند  0.001 1

 92 7.08 13 ضابطة

 :يسضح مف الجدكؿ السابؽ أف
بيف مسكسط درجات الطالبات في االخسبار البعدم بيف المجمكعسيف لصالح " ذات داللة"كجكد فركؽ 

 كعليو فانو يسـ رفض الفرضية الصفرية اليائلة بعدـ كجكد فركؽ كقبكؿ الفرضية ةالمجمكعة السجريبي
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البديلة اليائلة بكجكد فركؽ لصالح المجمكعة السجريبية مما يدلؿ على فاعلية المثيرات البصرية 
 .المسمثلة بالبرنامج السعليمي

 :كبيذا يمتف رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديلة، لسصبح تاآلسي

 بيف مسكسطات درجات طالبات ( α = 0.01)يكجد فركؽ ذات داللة إحصائيا عند مسسكل داللة 
 السطبيؽ البعدم في الضابطة المجمكعة طالبات درجات مسكسطات كبيف السجريبية المجمكعة

. لبلخسبار السحصيلي لصالح المجمكعة السجريبية
 

 :وتفسر الباحثة النتيجة السابقة بما يمي
انجذاب الطالبات نحك البرنامج السعليمي الذم أعد لسطكير المثيرات البصرية المكجكدة في  -

تساب الستنكلكجيا، كالذم تاف لو أثر تبير على سنمية الميارات اإللتسركنية لدل طالبات 
الرسـك السكضيحية  )المجمكعة السجريبية كذلؾ بعد عرض مجمكعة مف المثيرات البصرية  

السي يفسير ليا التساب المدرسي سكضيحيا بلغة اإلشارة  (كالصكر المسحرتة كمياطع الفيديك
 .المناسبة

البرنامج السعليمي مدعكـ بلغة اإلشارة  كبالسالي أعطى الطالبات الصـ الفرصة التافية لفيـ  -
المفاىيـ الغامضة السي تانت سعرض بشتؿ مجرد في التساب المدرسي كبذلؾ فإف الفركؽ 

 .الناسجة لـ سعزل للصدفة

 
 :وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من

أبك )، (2008صياـ،)، ( 2008شاىيف،)، (2008الفرع،)،(2008شيفة،)،( 2010العتلكؾ، )دراسة 
أبك )، دراسة (2006الحناكم،)، دراسة (2006ميدم،)، دراسة (2006أبك كرد،)، (2007طاحكف،

الياضي ك ) دراسة ،)٢٠٠٥،كتراز المشيراكم)كتذلؾ مع دراسة  (2007شيير كحسف،
 (.1999عرفة،

 . كالسي أتدت على أىمية سكظيؼ المسسحدثات كالكسائؿ السينية كأثرىا على السحصيؿ
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 :السؤال الخامس من أسئمة الدراسة إلجابة عنا

 : على ما يليلخامس اسؤاؿينص اؿ
التجريبية  المجموعة طالبات درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل

لمميارات  المالحظة لبطاقة البعدي التطبيق في الضابطة المجموعة طالبات درجات ومتوسطات
 اإللكترونية؟

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باخسبار صحة الفرض الثاني مف فركض الدراسة، ك ينص 
 :على أنو

 درجات مسكسطات  بيف α =0.5 ) )عند مسسكل الداللة  إحصائية داللة ذات فركؽ سكجد ال

 البعدم السطبيؽ في الضابطة المجمكعة طالبات درجات السجريبية كمسكسطات المجمكعة طالبات

 .للمثيرات البصرية سعزل للميارات اإللتسركنية المبلحظة لبطاقة
كضح   (  18  ) كالجدكؿ Mann-Whitney Test كللسحيؽ مف صحة ىذا الفرض سـ اسسخداـ

 .ذلؾ
(  17 )الجدول 

عمى أداء الطالبات في المجموعتين لمتطبيق البعدي لمتعرف  وقيمة الداللة ومستوى الداللة Z وقيمة Uنتائج اختبار مان ويتني 
 .لبطاقة المالحظة لمميارات اإللكترونية

 العدد المجموعة البعد
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

معامل مان 
 Uويتني 

قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

: البعد األكؿ
مرحلة السصميـ 

 كاالخسيار

 236 18.15 13 سجريبية
 0.01دالة عند  0.002 24

 115 8.85 13 ضابطة

: البعد الثاني
 مرحلة السنفيذ

 237 18.23 13 سجريبية
 0.01دالة عند  0.001 23

 114 8.77 13 ضابطة

: البعد الثالث
 مرحلة السيكيـ

 220 16.92 13 سجريبية
 0.05دالة عند  0.019 40

 131 10.08 13 ضابطة

 الدرجة التلية
 239 18.38 13 سجريبية

 0.01دالة عند  0.001 21
 112 8.62 13 ضابطة

: يسضح مف الجدكؿ السابؽ أف

كجكد فركؽ ذات داللة بيف مسكسطات درجات طالبات المجمكعة السجريبية كمسكسط درجات 
 .طالبات المجمكعة الضابطة في السطبيؽ البعدم لبطاقة المبلحظة سعزل للمثيرات البصرية

كبيذا يمتف رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديلة، لسصبح فرضية الدراسة على النحك 
 :اآلسي
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 درجات مسكسطات  بيف α = 0.5 ) )عند مسسكل الداللة  إحصائية داللة ذات فركؽ سكجد

 البعدم السطبيؽ في الضابطة المجمكعة طالبات درجات السجريبية كمسكسطات المجمكعة طالبات

 .للمثيرات لصالح المجمكعة السجريبية سعزل للميارات اإللتسركنية المبلحظة لبطاقة
كسيرجع الباحثة ىذه النسيجة إلى أف المثيرات البصرية المسمثلة بالبرنامج السعليمي  ليا أثر تبير 

 :في سنمية الميارات اإللتسركنية كذلؾ لؤلسباب اآلسية

قامت الباحثة بإعادة صياغة الدركس الكاردة في الكحدة السي سناكليا البرنامج بشتؿ  -
 .مبسط كمسدرج مسدرج بسناسب كقدرات الطالبات الصـ

أعدت الباحثة محسكل البرنامج بطريية جذابة  سمتف الطالبات في تثير مف أجزاءه مف  -
 .السعلـ باللعب كذلؾ لكجكد بعض السجارب العملية السي سعسمد على سلكؾ الطالب

السنكيع في المثيرات البصرية كمياطع الفيديك المدعكمة بلغة اإلشارة  أدت إلى إضافة  -
عنصرم الجذب ك السشكيؽ للبرنامج، األمر الذم سيؿ على الطالبات دراسة بعض 

سيانيا إلى حد تبير  .الميارات كا 

 
 : وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة كل من دراسة

، ( 2008صياـ،)، (2008شيفة،)، ( 2008شاىيف،)،( 2010العتلكؾ، )دراسة 
 (.2006أبك كرد،)، (2007أبك طاحكف،)، (2008برغكث،)

ألىمية اسسخداـ البرامج المحكسبة لما سسضمنو مف األنشطة كالسدريبات المسنكعة ك كفرة في 
 .  اسسخداـ الكسائؿ كالبرمجيات كاألفبلـ السعليمية في سنمية الميارات المخسلفة
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 والمقترحات التوصيات
 التوصيات :أوالً 

 :يمي بما فإن الباحثة توصي الدراسة، ىذه إلييا توصمت التي النتائج عمى باالعتماد
سبني البرنامج مف قبؿ الكزارة كسعميمو على المدارس الحتكمية كالمؤسسات الخاصة بسعليـ  -

 .الصـ
 في سدريسالمسسخدمة كتذلؾ المناىج سطكير األساليب كالكسائؿ كاألنشطة السعليمية،  -

 . السربكية الحديثةاالسجاىات كمكاتبة ،السبلميذ الصـ، كمراعاة الفركؽ الفردية بينيـ
 في تكسيلة سعليمية الحاسكب اسسخداـ  السمعية علىاإلعاقةالصـ كذكم  مدرسي سشجيع -

 .س تافة المكاضيعسدرم
 مجاؿ في مسخصصيف بإشراؼالعامليف في مجاؿ الصـ  لمعلميفة ؿسدريبي دكرات عيد  -

 في كخاصة السعلـ، في السينية اسسخداـ تيفية إلى المعلميف لسكجيو كذلؾ السعلـ، سينيات
 كفؽ مكاصفات سربكية صحيحة للمساعدة في سدريس المحكسبة، السعليمية البرامج إنساج
 .الصـ

عيد دكرات سدريبية لمعلمي السبلميذ الصـ، يسـ فييا سكحيد اإلشارات، المسسخدمػة في  -
 .قامكس مكحد لئلشاراتللخركج بلصػـ، كذلؾ امدارس 

نساج سسناكؿ سصميـ بالتليات كالجامعات إعداد ميررات دراسية ببقساـ ستنكلكجيا السعليـ  -  كا 
 الخاصة، إلعداد أخصائييف في ستنكلكجيا السعليـ االحسياجاتالمكاد كالبرامج السعليمية لذكم 

.  الخاصة بصفة عامة، كالسبلميذ الصـ بصفة خاصةاالحسياجاتلذكم 
 المقترحات: ثانياً 
إجراء بحكث مماثلة ليذا البحث لسصميـ كسطكير برامج تمبيكسر مسعددة الكسائؿ في  -

 .مكضكعات دراسية أخرل، كالسعرؼ على فاعليسيا
إجراء بحكث حكؿ سصميـ برامج سدريبية للمعلميف بمدارس السربية الخاصة بصفػة عامػة،  -

 .كمدارس الصـ بصفػة خاصة، لسكظيؼ ستنكلكجيا السعليـ

 دراسة المكاصفات الفنية كالسربكية للمثيرات البصرية في كسائؿ السعلـ الذاسي للمعاقيف  -
 .سمعيان تبرامج الفيديك، كالتمبيكسر

 دراسة سطكير المثيرات البصرية في التساب المدرسي للمعاقيف سمعياي في مراحؿ دراسية  -
 .أخرل

محاكلة بناء بعض الكحدات السجريبية السي سسبنى كضع تساب مدرسي للمعاقيف سمعيان  -
 .كسجربسو في ضكء نسائج ىذا البحث

 . إجراء بحكث سجريبية حكؿ سعليـ اإلشارات للمعاؽ سمعيان مف خبلؿ المثيرات البصرية -
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  .غزة اإلسبلمية

عماف ، دار  ،1 ،طاستخدام الحاسب اآللي لذوي اإلعاقة السمعية (:2011)علي، محمد النكبي   .57
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. صفاء للنشر كالسكزيع 
مشكالت تطبيق التعميم العام في معاىد وبرامج األمل االبتدائية لمصم (:2009)العمرم، غيثاف   .58
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. سعكد 
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   ( 1  )يهحق رقى 
 كتاب تسهيم يهًح 
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   ( 2  )يهحق رقى 
 قائًح تأمساء انسادج احملكًني نهربنايج وأدواخ اندراسح

 
 الصفة االعتبارٌة الدرجة العلمٌة مكان العمل االسم .م

 كتيؿ كزارة السربية كالسعليـ  دتسكراة  كزارة السربية كالسعليـ  محمد أبك شيير. د  .1

 غزة-جامعة األقصى حسف النجار.د  .2
- أسساذ مساعد

 ستنكلكجيا سعليـ   
رئيس قسـ ستنكلكجيا 

 السعليـ
 محاضر ستنكلكجيا سعليـ   –دتسكراة  غزة-جامعة األقصى فؤاد عياد. د  .3

 غزة-جامعة األقصى سامح العجرمي. د  .4
ستنكلكجيا - دتسكراة 

 سعليـ   
 محاضر

 محاضر ماجسسير كسائط مسعددة غزة-جامعة األقصى ياسر صالحة.أ  .5
 رئيس قسـ المناىج دتسكراة  غزة-الجامعة اإلسبلمية إبراىيـ األسطؿ   .6

 بغزة-الجامعة اإلسبلمية منير حسف.أ  .7
ماجسسير مناىج ك طرؽ 
 مدير مرتز الكسائؿ سدريس ستنكلكجيا السعليـ

 غزة-الجامعة اإلسبلمية مجدم عيؿ.أ  .8
ماجسسير مناىج ك طرؽ 
 محاضر سدريس ستنكلكجيا السعليـ

 محاضر ماجسسير غزة-الجامعة اإلسبلمية أدىـ البعلكجي.أ  .9

 مديرية السربية كالسعليـ أيمف العتلكؾ.أ  .10
 غرب غزة-

ماجسسير مناىج ك طرؽ 
 مشرؼ الستنكلكجيا سدريس ستنكلكجيا السعليـ

11.  
محمد عبد .د

 الميصكد حامد
 مصر–جامعة حلكاف 

دتسكراة  ذكم 
-احسياجات خاصة 

 صـ
 محاضر

 غزة-جمعية أطفالنا للصـ فضؿ تراز.أ  .12
بتالكريكس سربية 

 أساسي
 مدرس كمسرجـ لغة اإلشارة

 معلمة علـك للصـ بتالكريكس علـك غزة-مدرسة الرافعي للصـ ميرفت صياـ.أ  .13

 غزة-مدرسة األمؿ للصـ  سكسف الحكلي.أ  .14
بتالكريكس حاسكب 

 سعليمي
 معلمة ستنكلكجيا للصـ
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 (3)يهحق رقى 
 قائًح تاحتياجاخ املعاقني مسعيًا نهًثرياخ  انثصريح يف انتدريس

 

 الرموز المفظية 
  في السدريساسسخداـ تلمات قصيرة. 
  (مبلكفة للمعاقيف سمعيان )اسسخداـ تلمات بسيطة .
 اسسخداـ دليؿ اشارم للسعبير عف بعض التلمات  .
 تلمات دقيية كمحدكدة المعنىـاسسخدا  . 
  اسسخداـ جمؿ قصيرة بسيطة السرتيب سحمؿ فترة كاحدة سسناسب كقدرات المعاقيف سمعيان .
 البعد عف الحشك كالسترار غير المطلكب في الفيرة الكاحدة .
   اسسخداـ خط النسخ في التسابة للمعاقيف سمعيان حسى يسسطيعكا السفريؽ بيف الحركؼ 
 اقسراف اإلشارات بمدلكالسيا اللفظية المتسكبة. 

 
 الصور الفوتوغرافية

 اسسخداـ الصكر الفكسكغرافية في السدريس .
 اسسخداـ صكرة فكسكغرافية بسيطة كغير مزدحمة بالعناصر التثيرة كغير الضركرية. 
 اسسخداـ الصكر المسحرتة المعبرة في السدريس .
 بمدلكالسيا مف الصكر الفكسكغرافية لسكضيح المعنى الجديدةاقسراف اإلشارات . 
  (مياطع فيديك ) المصكرة اإلشاراتاسسخداـ. 

 
 الرسومات التوضيحية

  السدريسفياسسخداـ الرسكمات السكضيحية البسيطة  .
 مراعاة كاقعية الرسكمات السكضيحية   .
 اسسخداـ أساليب اإلثارة كجذب االنسباه في السدريس .
 السكضيحية بمدلكالسيا مف الرسكمات الجديدةسراف اإلشاراتاؽ . 

 
 الرسومات البيانية

 اسسخداـ الرسكمات البيانية اآلسية في السدريس. 
  اسسخداـ الصكر البيانية الكاضحة لخبرة المعاؽ سمعيان. 
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 اقسراف الرسـ البياني بالرمكز اللفظية المتسكبة .
 اسسخداـ إشارة لتؿ صكرة في الرسـ البياني المصكر. 

 
 الرسومات الكاريكاتيرية 

 اسسخداـ الرسكمات التاريتاسيرية في السدريس .
 اسسخداـ شخصيات كاضحة كمحبكبة في التاريتاسير .
 اسسخداـ إشارات للبيانات كالسعلييات المشسرتة مع التاريتاسير. 
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   (4)يهحق رقى 
 (وحدج اإلنكرتونياخ )حتهيم حمتىي انفصم األول 

  بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 
 
 
 

 الوحدة الثانية  األساسيتحميل محتوى التكنولوجيا لمصف العاشر 
 (الفصل الدراسي األول)

 

لمصف العاشر األساسي 
 

 
 

سيير يوســـــف الحجار / ـــداد ــــــإعــــــــــ
محمود الرنتيسي / الدكتور  ــرافـــــإشـــــــــ

 
 
 
م 2011/2012العام الدراسي 
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 األىــــــــــــداف 

موصمية المواد لمتيار ** 
 .سيسعرؼ على سرتيب الدارة التيربائية .1
 .سيفرؽ بيف مكصلية المكاد للسيار التيربائي .2
 .سذتر خصائص اليطع اإللتسركنية .3

 تطعيم المواد ** 
 .سعرؼ الطالبة البلكرة .1
 .سعرؼ سطعيـ المكاد .2
 .سكضح تيفية سطعيـ المكاد .3
 .سشرح تيفية الحصكؿ على شريحة مكجبة .4
 .سشرح تيفية الحصكؿ على شريحة سالبة .5
 الثنائيات **
 .سعرؼ الثنائيات .1
 .سرسـ رمز الثنائي العادم .2
 .سيارف بيف االنحياز األمامي كاالنحياز العتسي .3
 .سخسبر صبلحية الثنائي .4
 .سعدد أنكاع الثنائيات .5
 .سعدد اسسخدامات الثنائيات .6
 الترانستور**
 .سعرؼ السرانسسكر .1
  (P-N)سفرؽ بيف حاالت االسصاؿ لكصلسي  .2
 .سذتر متكنات السرانسسكر .3
 .سعدد اسسخدامات السرانسسكر .4
 .سميز سطبييات السرانسسكر .5
 .سعدد مزايا السرانسسكر تمفساح .6
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 كممات بحاجة إلشارة **
 – االنحياز األمامي– الثنائي – اليطع اإللتسركنية – السرانسسكر – الصماـ المفرغ – اإللتسركنيات

 – سطعيـ المكاد –البلكرة -  شبو مكصلة –غير مكصلة - المكصلة للتيرباء- الدائرة التيربائية 
 حالة –االنحياز العتسي -  الشريحة السالبة –الشريحة المكجبة -   الجرمانيـك –السليتكف 
 ثنائي باعث – ثنائي زينر –ثنائي عادم  -  DMM جياز مسعدد اليياس الرقمي –االنييار 
 . باعث– قاعدة – مجمع – السرانسسكر مضخـ – الينطرة –للضكء 

المفاىيم**  
داللتو المفظية المفيوم 

ىي المكاد جيدة السكصيؿ للسيار التيربي مواد موصمة 
 ىي المكاد رديئة السكصيؿ للسيار التيربيمواد عازلة 

ىي مكاد ليا سرتيبات إلتسركنية سمتننا مف السحتـ بدرجة سكصيليا للسيار التيربي مواد شبو موصمة 
كاسجاه ىذا السكصيؿ 

 أنابيب زجاجية مفرغة كيمتنيا أف سكقؼ أك سمرر السيار التيربائي دكف الحاجة الصمامات المفرغة 
ميتانيتي  إلى محكؿ

إضافة عنصر مف عناصر الجدكؿ الدركرم مف المجمكعة الثالثة أك الخامسة إلى تطعيم المواد 
بلكرة شبو المكصؿ 

شريحة موجبة 
(P-type) :

كىي الشريحة الناسجة عف إضافة عنصر مف عناصر المجمكعة الثالثة إلى بلكرسي 
   (Ge)32 أك الجرمانيـك (Si)14 السليتكف

شريحة سالبة  
(N- type )

كىي الشريحة الناسجة عف إضافة عنصر مف عناصر المجمكعة الخامسة إلى 
بلكرسي السليتكف أك الجرمانيـك 

 أبسط العناصر اإللتسركنية كسصنع مف شريحسيف مسجاكرسيف إحداىما سالبة –الثنائيات 
 (المصعد) مكجبةكاألخرل  (الميبط)

ار في االسجاه المعاتس أم عندما يسعدل جيد مثنائي صمـ ليسمح بسرياف التثنائي زينر 
االنحياز العتسي حدان معينان يسمى جيد زينر 

الثنائي الباعث 
لمضوء 

ثنائي فيو مكاد خاصة سجعلو يضيء عندما يمر فيو سيار في حالة االنحياز 
  فكلسان 2األمامي، كيعمؿ على جيد ميداره 

الثنائي الحساس 
 لمضوء

ثنائي يعمؿ على سمرير السيار التيربي عندما يسعرض للضكء، كيكصؿ في الدارات 
 اإللتسركنية بحيث يتكف في حالة انحياز أمامي

ثنائي يعطي ضكء ذك لكف كاحد على شتؿ حزمة ضيية جدان - ثنائي الميزر 
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مسحدسيف معان  (P-N)عنصر إلتسركني يستكف مف ثبلث شرائح، أم كصلسي الترانزستور 
 كسشتبلف ثنائييف مسصليف معان 

 الحقائق**
 .يصنع الثنائي مف شريحسيف سالبة كمكجبة -1
.  عند كصؿ ثنائي زينر في حالة انحياز أمامي، فإنو يعمؿ تثنائي عادم -2
. عند مركر سيار تيربي في الثنائي الباعث للضكء يضيء -3
 .يمر السيار التيربي في الثنائي الحساس للضكء عندما يسعرض للضكء -4

الميارات **
. رسـ دائرة تيربائية بسيطة مفسكحة .1
. رسـ دائرة تيربائية بسيطة مغلية .2
. تسابة السكزيع اإللتسركني لبعض أشباه المكصبلت .3
 .رسـ بلكرة بعض أشباه المكصبلت .4
 .رسـ رمز الثنائي .5
. رسـ رمز الثنائي العادم .6
 .رسـ دائرة االنحياز األمامي .7
. رسـ رمز ثنائي زينر .8
 .سكصيؿ الزينر في الدارة .9

. رسـ رمز الثنائي الباعث للضكء .10
 .سكصيؿ الثنائي الباعث للضكء في الدارة .11
. رسـ رمز الثنائي الحساس للضكء .12
 .سكصيؿ الثنائي الحساس  للضكء في الدارة .13
. رسـ دارة عمؿ الثنائي تمفساح .14
 .سمثيؿ السرانزسسكر .15
 . تمضخـرسـ أنماط سكصيؿ السرانزسسكر .16
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   ( 5 )يهحق رقى 
  جدول املىاصفاخ

 تحديد الوزن النسبي لمموضوعات
 الكزف النسبي عدد الصفحات عدد الحصص الموضوعات
 %30 3 3 موصمية المواد
 %40 4 4 الثنائيات 
 %30 3 3 الترانستور 
 %100 10 10 المجموع

 
 
 

 تحديد الوزن النسبي لألىداف السموكية
 مجموع تقويم تركيب تحميل تطبيق فيم تذكر مستويات األىداف
 20 - - 4 3 3 10 عدد األىداف 

 %100 - - %20 %15 %15 %50 الوزن النسبي
 
 

 
 جدول المواصفات لالختبار

 

اف
ألىد

ا
 

  
 

ات
وع
وض

الم
  

 
ذكر 
ت

يق فيم 
تطب

ميل 
تح

يب 
ترك

ويم 
تق

موع  
مج

 

 6 - - 1 1 1 3 موصمية المواد
 8 - - 2 1 1 4 الثنائيات 
 6 - - 1 1 1 3 الترانستور
 20  - 4 3 3 10 المجموع
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    ( 6  )يهحق رقى 
 كتاب حتكيى اختثار نقياس املهاراخ اإلنكرتونيح يف يادج انتكنىنىجيا نهصف انعاشر 

 (وحدج اإلنكرتونياخ)
 

 
 .حفظه الله: .....................................................................   ذاألستا/ السيد الدكتور 

 

 ...    السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته 
 
 

 حتكيى اختثار: املىضىع
 

 :بعنوان بإجراء بحث سربكم سيير يوسف الحجار / الباحثة سيـك 
 

فاعمية تطوير المثيرات التعميمية البصرية في ضوء احتياجات المعاقين " 
، " سمعيًا الكتساب الميارات اإللكترونية لدى طمبة الصف العاشر األساسي

 .للحصكؿ على درجة الماجسسير مف تلية السربية بالجامعة اإلسبلمية
 

من كلذا أرجك مف سيادستـ الستـر بسحتيـ ىذا االخسبار في ضكء خبرستـ في ىذا المجاؿ 
 :حيث
 صياغة عبارات االخسبار. 
 مطابيسو للمنياج كبطاقة المبلحظة. 

 مناسبة البدائؿ لتؿ فيرة مف فيرات االخسبار. 

  الحذؼ، اإلضافة، ما سراه مناسبان. 
 
 

 شاكرين لمك حسن تعاونمك وداعيًة املوىل عز وجل أ ن جيعهل يف مزيان حس ناتمك

 

 ...وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام والتقدير 
 

 

                                                                     انثاحثح

 سيير يكسؼ الحجار
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االختثار انتحصيهي نقياس املهاراخ اإلنكرتونيح يف يادج 
 (وحدج اإلنكرتونياخ)انتكنىنىجيا نهصف انعاشر 

 
 :أختي الطالبة

 :السبلـ عليتـ كرحمة اهلل كبرتاسو، كبعد
سصميـ كبناء كسجميع كصيانة كسطكير بعض يبسي ىذا االخسبار ليييس مدل قدرسؾ على 

 . بكحدة اإللتسركنيات في منياج الستنكلكجياالدكائر التيربية كاإللتسركنية
نما لغرض البحث  كالباحثة سؤتد على أف ىذا االخسبار ليس لو أية عبلقة بدرجاسؾ في المدرسة، كا 

 .العلمي فيط
كالباحثة إذ سيدـ لؾ الشتر لسعاكنؾ، فإنيا سرجك منؾ قراءة سعليمات االخسبار قبؿ الشركع في 

 .اإلجابة
 :سعليمات االخسبار

 .دقيية (25)زمف االخسبار  .1
 (.االخسيار مف مسعدد)مف نكع  (1)عدد األسئلة  .2

 .فيرة (20)يستكف السؤاؿ مف  .3

 .يرجى قراءة األسئلة بشتؿ جيد قبؿ البدء باإلجابة .4

 .يرجى كضع رمز اإلجابة في مفساح اإلجابة المرفؽ مع كرقة األسئلة .5

 

 .مع تمنٌاتنا للجمٌع بالتفوق والنجاح

                                                                                       انثاحثح

 سيير يكسؼ الحجار
 
 

 :مالحظة
 :أختٍ انطانثح َشخً نمم إخاتتك إنً يفتاذ اإلخاتح فٍ اندذول اِتٍ

 

 :يفتاذ اإلخاتح

1  2  3  4  5  6  7  
8  9  10  

11  12  13  14  15  16  17 
 

18  19  20  
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 (وحدة اإللكترونيات) لمصف العاشر االختبار التحصٌلً لقٌاس المهارات اإللكترونٌة فً مادة التكنولوجٌا
 

 :اختاري اإلجابة الصحيحة مما يأتي
1. 

  .ىي ناتج ربط المصباح مع أسالك التوصيل مع البطارية والمفتاح......................... 
 دارة العـك التيربائي. د دارة غياب الرطكبة. ج دارة غياب الضكء . ب الدارة تيربية البسيطة . أ 
 .        في المخططات الكيربية يعبر عنالرمز       .2
 المصباح التيربائي.د المفساح التيربائي. ج البطارية. ب السرانزسسكر. أ 
 . ىو لمفتاح الرمز .3
   N/C.د   N/O    .ج DPDT. ب PS. أ 

 .من المواد الموصمة لمكيرباء .4
 األلمنيوم.د البالستيك. ج الزجاج.ب الخشب.أ 

5. 
 . ىذا التوزيع االلكتروني ىو لعنصر 

 الفسفكر.د األلمنيـك.اج السيليتكف.ب الجرمانيـك .أ 
 . الجرمانيوم والسميكون من المواد .6
 المكاد المكلدة للتيرباء.د المكاد المكصلة للتيرباء.ج المكاد شبو المكصلة.ب المكاد العازلة للتيرباء.أ 

 .الشكل اآلتي يعبر عن  .7
 االلتسركنات.د الجزيئات.ج الشبتة البلكرية.ب العدد الذرم .أ 

 .ىذا الشكل يعبر عن .8
 المكاد المكصلة.د أشباه المكصبلت.ج السكزيع االلتسركني.ب السطعيـ.أ 
 .أوم.......... تقدر قيمة المقاومة الداخمية لمثنائي المصنوع من الجرمانيوم  .9

 70 .د 30 .ج 700 .ب 300 .أ 

 .إلى مواد شبو موصمة يسمى(الثالثة أو الخامسة  )إضافة عنصر من عناصر المجموعة  .10
 السبخر.د السطعيـ .ج السجفؼ.ب السشرب.ا 
 . الرمز التيربائي اآلسي يعني .11

 المحكؿ.د المقاومة .ج الثنائي. ب الترانستور.أ 
 .تعبر عن  في الثنائيحركة التيار من الشريحة الموجبة إلى السالبة .12
 ليس مما سبؽ.د االسيار التيربائي.ج االنحياز العتسي.ب االنحياز األمامي .أ 
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 .جميع ما يمي من رموز الثنائي عدا .13
 . د  .ج  .ب  .أ 
 :لمتيار.................... تستخدم أربعة ثنائيات عمى شكل قنطرة لمقيام ب .14

 الستبير. د السشسيت.ج السيكيـ المكجي التامؿ.ب السيكيـ النصؼ مكجي .أ 
 ...................: عميو عندما تضاف طبقة ثالثة لمثنائي بحيث يكون وصمتين فان الناتج ىو عنصر جديد يطمق .15

 المحكؿ.د السرانسسكر.ج ثنائي باعث للضكء.ب ثنائي زينر .أ 
 .رمز من ىذه الرموز ال يعد من أنواع الترانستور .16

  .د  .ج  .ب .أ 

 .من استعماالت الترانستور .17
 السرانسسكر مكلدان للتيرباء. د  أأب مماًا ج السرانسسكر مفساحان . ب السرانسسكر مضخمان .أ 
 .الختبار سالمة القطع والتوصيالت في الدارات الكيربية التي تم تصنيعيا.............. يستخدم جياز  .18
 األميسر.د الفكلسميسر.ج الباركميسر.ب DMM.أ 
 :ينتج عن توصيل القاعدة المشتركة الترانستور مع الدارة الكيربائية 19
  سضخيـ فرؽ الجيد كالسيار. د سضخيـ السيار.ج سضخيـ فرؽ الجيد.ب انيطاع السيار. أ 
 . يشير لمتيارACعند استخدام جياز متعدد القياس الرقمي فإن االختصار .20

 التيركمغناطيسي.د المسسمر.ج المنخفض.ب المسردد.أ 
 
 

 انتهت األسئلة
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    ( 7  )يهحق رقى 
 

 كتاب حتكيى تطاقح يالحظح نهًهاراخ اإلنكرتونيح يف يادج انتكنىنىجيا نهصف انعاشر
 (وحدج اإلنكرتونياخ)

 
 

 .حفظه الله: .....................................................................   ذاألستا/ السيد الدكتور 
 

 ...    السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته 
 

 حتكيى تطاقح يالحظح: املىضىع
 

 :بعنوان بإجراء بحث سربكم سيير يوسف الحجار / الباحثة سيـك 
 

فاعمية تطوير المثيرات التعميمية البصرية في ضوء احتياجات المعاقين " 
، " سمعيًا الكتساب الميارات اإللكترونية لدى طمبة الصف العاشر األساسي

 .للحصكؿ على درجة الماجسسير مف تلية السربية بالجامعة اإلسبلمية
 

كلذا أرجك مف سيادستـ الستـر بسحتيـ بطاقة المبلحظة في ضكء خبرستـ في ىذا المجاؿ 
 :مف حيث
 صياغة عبارات االخسبار. 
 مطابيسو للمنياج كبطاقة المبلحظة. 

 مناسبة البدائؿ لتؿ فيرة مف فيرات االخسبار. 

  الحذؼ، اإلضافة، ما سراه مناسبان. 

 
 

 املوىل عز وجل أ ن جيعهل يف مزيان حس ناتمك  ً شاكرين لمك حسن تعاونمك وداعي
 

... وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام والتقدير 
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 (وحدج اإلنكرتونياخ)تطاقح املالحظح نهًهاراخ اإلنكرتونيح املتضًنح يف كتاب انتكنىنىجيا نهصف انعاشر 
 

 المهـــــــــــــــــارة
بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

 (مرحمة التصميم واالختيار ): البعد األول

    .سرسـ يدكيان مخططان سفصيليان للدارة المراد بناءىا 1

    .الثنائيأنكاع ز كرسـ ـرت 2

   . رسـ دارة عمؿ الثنائي تمفساحت 3

    . تمضخـرسـ أنماط سكصيؿ السرانزسسكرت 4

    .  سخسار العناصر اإللتسركنية البلزمة لسجميع الدارات المراد سنفيذىا 5

    .سفحص اليطع التيربية كاإللتسركنية المسسخدمة في بناء الدارات 6

    .سخسار األدكات البلزمة لسجميع الدارات المراد سنفيذىا 7

    .سخسار مصادر الطاقة المناسبة لسنفيذ الدارات 8

جراءات السبلمة كاألماف البلزمة لسنفيذ  9 سسبتد مف سكفر عكامؿ كا 
 .الدارات

   

 (مرحمة التنفيذ  ): البعد الثاني

    .سكصؿ أقطاب العناصر التيربية ك اإللتسركنية بصكرة صحيحة 10

    .سثبت اليطع اإللتسركنية على لكحة السثبيت 11

    .سنفذ دارة ضكئية بسيطة 12

    .سنفذ دارة الثنائي تمفساح 13

    .سنفذ دارة السرانزسسكر تمضخـ 14

    .سنفذ دارة السرانزسسكر تمفساح 15

 المهـــــــــــــــــارة
بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة

 (مرحمة التقويم ): البعد الثالث

    .سيـك بفحص اليطع اإللتسركنية السي ثبسيا على لكح السثبيت 16

    في اخسبار سبلمة سكصيبلت الدارات السي DMMسسسخدـ  جياز  17
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 .قامت بسنفيذىا

    .سيـك بصيانة الدارة الخاصة بالثنائي تمفساح السي قامت بسنفيذىا 18

 تمفساح السي قامت رسيـك بصيانة الدارة الخاصة بالسرانزسسك 19
 .بسنفيذىا

   

 تمضخـ السي قامت رسيـك بصيانة الدارة الخاصة بالسرانزسسك 20
 .بسنفيذىا
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  (8 )يهحق رقى 
 كتاب حتكيى انربنايج احملىسة 

 
 .حفظه الله: .....................................................................   ذاألستا/ السيد الدكتور 

 

 ...    السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته 
 

 حتكيى ترنايج حمىسة: املىضىع
 

 :بعنوان بإجراء بحث سربكم سيير يوسف الحجار / الباحثة سيـك 
 

فاعمية تطوير المثيرات التعميمية البصرية في ضوء احتياجات " 
المعاقين سمعيًا الكتساب الميارات اإللكترونية لدى طمبة الصف 

 على درجة الماجسسير مف تلية السربية بالجامعة ؿ للحصك، "العاشر األساسي
 .اإلسبلمية

 

 
من كلذا أرجك مف سيادستـ الستـر بسحتيـ ىذا البرنامج في ضكء خبرستـ في ىذا المجاؿ 

 :حيث
 مطابيسو للمنياج. 

 مناسبسو للعنكاف. 

 صحة اإلشارة. 

  الحذؼ، اإلضافة، ما سراه مناسبان. 
 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم وداعياً املوىل عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتكم
 

 ...وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير 
 

 

                                                               الباحثة 
 سهٌر ٌوسف الحجار                                           
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 ستًارج إتداء انرأي نتحديد درجح يناسثح انربنايج احملىسةا
 

اقتراحات وتعديالت غير مناسب مناسب بنود البرنامج معرفة آراء المحكمين بيا 
 :األىداف التعميمية -1
 .مصاغة بصكرة كاضحة -
 .سميزت األىداؼ بالسنكع -
 . ارسبطت األىداؼ بالميرر الدراسي -
أف يسناسب مسسكل األىداؼ مع قدرات  -

 .السبلميذ الصـ
 .قابلة لليياس -

   

 :أىداف استخدام البرنامج -2
 .رتزت على ميارات كحدة اللتسركنيات -
 بفاعلية في مناسبة للطالبات كسشرتيـ -

 .ثير دافعسيو للسعلـ تالعملية السعليمية،
 .يسضمف صكر كمثيرات مبلئمة -
 .ييدـ مكاد سعليمية منظمة ككاضحة -

   

 :األنشطة -3
 .سساعد على بلكغ األىداؼ -
 .سناسب محسكل البرنامج -
 .سسصؼ بالسنكع -
 .سثير الدافعية للسعلـ عند الطالبات -
 .سزكد الطالبات بالسعزيز كالسغذية الراجعة -

   

 :لغة اإلشارة -4
 . اإلشارةكضكح  -
 .مبلزمة اإلشارة  للتلمات -
  مبلبس مؤدم لغة اإلشارة -

   

 :أساليب التقويم -5
 .سسسـ بالسنكع -
 .مناسبة ليياس أىداؼ البرنامج -
 .مسنكعة مف حيث السيكلة كالصعكبة -
 .سراعي الفركؽ الفردية بيف الطالبات -
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  (9 )يهحق رقى 
 ائمة المواصفات التربوية والفنية لبرامج الكمبيوتر متعددة الوسائل لمتالميذ الصمق

 

مواصفات م 

 
:  المواصفات التربوية:أوالً  1

: األىداف التعميمية- 1
 . أف يصاغ اليدؼ بحيث يصؼ سلكؾ السلميذ األصـ كليس سلكؾ البرنامج1-1

 . أف يصاغ اليدؼ صياغػة سلكتيػة سليمػة كاضحػة بحيث ال يسضمف اليدؼ السعليمي أتثر مف معنى2-1 2
 . أف يصاغ اليدؼ بطريية كاضحة كبسيطة يفيميا السلميذ األصـ3-1 3
 . أف سصاغ األىداؼ بحيث سسدرج مف المسسكيات الدنيا إلى المسسكيات العليا4-1 4
 . أف سصاغ األىداؼ بحيث ال سسعارض مع بعضيا البعض5-1 5
6 
 

معرفيػة، كجدانيػة، نفس ) أف سصاغ األىداؼ بطرييػة سحدد الجكانب السي يسناكليػا اليدؼ 6-1
. (حرتيػة

 . أف سصاغ األىداؼ بصكرة سكضح أىميسيا للسلميذ األصـ كارسباطيا بحياسو7-1 7
 . أف يسضمف اليدؼ نسائج السعلـ كليس أنشطة السعلـ8-1 8
 . أف يسفؽ اليدؼ مع الفلسفة العامة للمنيج9-1 9
 . أف سرسبػط األىداؼ بميػرر دراسػي محػدد، لفئػة، كصؼ، كمرحلػة دراسيػة، محددة10-1 10
 . أف سرسبط ىذه األىداؼ بدرجة اإلعاقة الخاصة بالسلميذ األصـ11-1 11
 . أف يسناسب مسسكل األىداؼ مع قدرات السبلميذ الصـ12-1 12
 . أف يتكف اليدؼ قابؿ للسيكيـ كاليياس كالمبلحظة كالسحييؽ13-1 13
 . أف يشسمؿ اليدؼ على ناسج كاحد مف نكاسج السعلـ للسلميذ األصـ14-1 14
 
15 

: أىداف استخدام البرنامج- 2
 . أف ييدؼ البرنامج إلى سحييؽ األىداؼ السعليمية المحددة بتفاءة كفعالية1-2

16 
 

 أف يساعد البرنامج السلميذ األصـ على اتسساب المفاىيـ المسضمنة في المكضكع الدراسي، 2-2
دراؾ العبلقات المكجكدة فيما بينيا  .كا 

 . أف يساعد البرنامج على اشسراؾ السلميذ األصـ بفاعلية في العملية السعليمية، كيثير دافعسيو للسعلـ3-2 17
 . أف يحدد البرنامج المسطلبات السابية للسعلـ الجديد، كأف يتكف سيؿ االسسخداـ4-2 18
 أف يكفر البرنامج ما يحساجو السلميذ األصـ مف معلكمات كخبرات كأنشطة سعليمية، ككسائؿ 5-2 19

. مسعددة، غير مسكفرة لدية، كال يسيؿ الكصكؿ إلييا
 . أف ييشعر البرنامج السلميذ األصـ ببىمية ما يسعلمو في حياسو6-2 20
 . أف ينمي البرنامج لدل السلميذ األصـ اسجاىػات إيجابيػة نحك اسسخداـ الكسائؿ المسعددة7-2 21
 . أف ينمي البرنامج لدل السلميذ األصـ ميارات البحث كاالسسيصاء كاالتسشاؼ8-2 22
 . أف ينمي البرنامج لدل السلميذ األصـ ميارات السفتير العلمي كحؿ المشتبلت9-2 23
 . أف ينمي البرنامج لدل السلميذ األصـ ميارات السعلـ الذاسي كالمسسمر10-2 24
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 . أف ينمي البرنامج لدل السلميذ األصـ ميارات السيكيـ الذاسي11-2 25
 
26 

: خصائص التالميذ الصم- 3
 . أف يحدد البرنامج السبلميذ الصـ المسسيدفيف كحاجاسيـ كميكليـ1-3

 . أف ييعد البرنامج ببسلكب السعلـ الفردم كالذاسي2-3 27
 . أف يتكف محسكل البرنامج العلمي مناسب لمسسكل السبلميذ الصـ كخبراسيـ3-3 28
 . أف يييدـ البرنامج كسػائؿ مبسترة غير سمعيػة، لسذليؿ الصعكبات أماـ السبلميذ الصـ4-3 29
 . أف يراعي البرنامج مبدأ الفركؽ الفردية بيف السبلميذ الصـ5-3 30
 . أف يراعي البرنامج السدرج في مسسكل صعكبسػو كاألنشطػة السعليميػة الخاصػة بو6-3 31
 .(معسمد أك مسسيؿ، مندفع أك مسرك) أف يراعي البرنامج سمػات السلميذ األصـ المعرفيػة 7-3 32
 . أف يراعي البرنامج مسسكل السلميذ األصـ الثيافي كاالجسماعي كالديني8-3 33
 . أف يراعي البرنامج درجة اإلعاقة الخاصة بالسلميذ األصـ9-3 34
 . أف يسضمف البرنامج عدة مسسكيات مف السيكلة كالصعكبة10-3 35
 
36 

: المحتوى- 4
 . أف ييبنى المحسكل باسسخداـ أسلكب السعلـ الذاسي1-4

 . أف يسصؼ المحسكل بالسبلمة، كالخلك مف األخطاء2-4 37
 . أف يسصؼ المحسكل بالصدؽ3-4 38
 . أف يسصؼ المحسكل بالحداثة4-4 39
 . أف يسصؼ المحسكل بالتفاءة5-4 40
 . أف يرسبط المحسكل باألىداؼ المحددة6-4 41
 . أف يغطي المحسكل تؿ األفتار كالمفاىيـ المسضمنة في المكضكع7-4 42
 . أف يراعي المحسكل الستامؿ بيف الخبرات السابيػة كالحاليػة كالبلحيػة للسلميذ األصـ8-4 43

  أف يراعي المحسكل طبيعة النمك العيلي كالنفسي كاالجسماعي كاللغكم كالجسمي للصـ9-4 44

 . أف يراعي المحسكل فلسفػة نظاـ السعليـ كسكجياسو، كالييـ الدينية، كاالجسماعية، كالثيافية، للمجسمع10-4 45

لدل  (المعينات البصرية) أف يراعي المحسكل السكظيؼ السربكم األمثؿ لتؿ ما يخاطب حاسػة البصر 11-4 46
 .السلميذ األصـ

 . أف يشسمؿ المحسكل على مصادر مسنكعػة ككجيػات نظر مخسلفة للمكضكع الدراسي المسسيدؼ12-4 47
 . أف يشسمؿ المحسكل على مياـ سعليميػة صادقػة كأمثلػة كسطبييات مسنكعة كتافية، مناسبة للسلميذ األصـ13-4 48

 . أف يشسمؿ المحسكل على ملخصات سكضح الفترة العامة لبعض الفيرات، أك للمكضكع تتؿ14-4 49
 . أف ينظـ المحسكل بطريية منظكمية سسفؽ مع عملية سخزيف المعلكمات داخؿ ذاترة السلميذ األصـ15-4 50
 أف ينظـ المحسكل بحيث سسدرج المعلكمات الميدمة للسبلميذ الصـ، مف المعلـك إلى المجيكؿ، كمف 16-4 51

البسيط إلى المرتب، كمف المحسكس إلى المجرد، كمف المباشر إلى غير المباشر، كمف المبلكؼ إلى 
 .غير المبلكؼ

 . أف ينظـ المحسكل بطريية منطيية، كأف يسمرتز حكؿ السلميذ األصـ17-4 52
 . أف يربط المحسكل السعلـ الجديد بما سبؽ للسلميذ األصـ دراسسو18-4 53
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 . أف يربط المحسكل بيف المفاىيـ كالمبادئ، كيرتز على السياؽ كالمعنى كليس على الحيائؽ المنفصلة19-4 54
 . أف يييدـ المحسكل الخبرات المباشرة اليريبة مف حيث الزماف كالمتاف20-4 55
 . أف يتسب النص بلغة كدية كبسيطة سناسب السلميذ األصـ كسخاطبو21-4 56
.  أف ستكف اللغة المسسخدمة سليمة كخالية مف األخطاء النحكية كاإلمبلئية22-4 57
 أف يصاغ المحسكل بحيث يخلك مف صيغة المبني للمجيكؿ أك النفي، أك المصطلحات الميجكرة 23-4 58

 .كاالخسصارات كالمسرادفات، كأف سسسخدـ التلمات المكجبة كليست السلبية
 . أف يصػاغ المحسكل بحيث يسسخدـ اقػؿ عدد مف التلمػات في السعبير عف الفترة24-4 59
 أف يصاغ المحسكل في تلمات بسيطة، ليس ليا أتثر مف معنى، مبلكفة للسلميذ األصـ، ذات داللػة 25-4 60

 .محسكسػة غير مجردة، كيسػيؿ سرجمسيا إلى لغػة اإلشارة
 . أف يصاغ المحسكل باسسخداـ جمؿ قصيرة يسيؿ فيميا26-4 61
 . أف يصاغ المحسكل باسسخداـ جمؿ ذات سرتيبات لغكية محدكدة27-4 62
 . أف يصاغ المحسكل باسسخداـ جمؿ ذات بنػاء بسػيط كالبعػد عػف الجمؿ المرتبة28-4 63
 . أف يصاغ المحسكل باسسخداـ تلمات قليلة في الجملة29-4 64
 . أف يصاغ المحسكل باسسخداـ جمؿ قليلة في الفيرة30-4 65
 . أف يصاغ المحسكل باسسخداـ فيرات قليلػة سعبر عف الفترة العامة للمكضكع بإيجاز31-4 66
 . أف سسسخػدـ المفاىيػـ كالمصطلحػات بشتؿ مكحػد داخؿ المحسكل طكاؿ البرنامج32-4 67
 . أف يسضمف المحسكل قيـ سربكية، مناسبة للسلميذ األصـ33-4 68
 . أف يسضمف المحسػكل مثيػرات بصريػة نابعػة مف البيئػة المحيطػة بالسبلميذ الصـ34-4 69
 أف يسضمف المحسكل خرائط للمفاىيـ المخسلفة، السي ينبغي أف يتسسبيا السلميذ األصـ بشتؿ 35-4 70

 .مسدرج
 أف يسضمف المحسكل، قائمة بالمفاىيـ كالتلمات كالمصطلحات الجديدة، كاإلشارة الدالة علييا لسثبيت 36-4 71

 .كزيادة الحصيلة اللغكية للسلميذ األصـ
 . أف يشجع المحسكل السلميذ األصـ على السعلـ الذاسي كالمسسمر37-4 72
 
73 

: طرق عرض المحتوى- 5
 . أف يسخلص البرنامج مف أسر المادة المطبكعػة، فالبرمجيػة ليست سرجمة مباشرة لمضمكف التساب1-5

 . أف يسبنى البرنامج نظريات سربكية صحيحة في عرض المحسكل2-5 74
 . أف ينص البرنامج على األىداؼ المطلكب سحييييا لدل السلميذ األصـ3-5 75
 . أف يبدأ البرنامج بسيديـ مناسب للمكضكع4-5 76
 أف يراعي البرنامج سسلسؿ العرض كمنطييسو مف خبلؿ السمييد كالسرتيز على الجكىر، كسرؾ السفاصيؿ 5-5 77

 .السي سشست السلميذ األصـ
 . أف يراعي البرنامج في عرض المحسكل المركنة كالستامؿ6-5 78
 . أف ييعرض المحسكل بطرييػة سحدد السرابط كالسماسؾ بيف عناصره، كسحافظ على كحدة المكضكع7-5 79
 . أف ييعرض المحسكل بطرييػة سيثير سفتير السلميػذ األصـ، كسساعده على السفتير النػاقد كاالبستارم8-5 80
 . أف ييعرض المحسكل بطرييػة سسػاعد على انسيػاؿ أثػر السعلـ في مكاقؼ أخرل9-5 81
 أف ييرتز في عرض المحسكل على بناء المعلكمات، كليس سردىا، مف خبلؿ السدريب، في مكاقؼ سعبر 10-5 82

 .عف الكاقع
 أف ييكضح للسبلميذ الصـ ىذه العبلقات السرابطية بيف عناصر المحسكل، كيساعدىـ على ربط 11-5 83
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 .أفتارىـ في نظاـ لو معنى بالنسبة ليـ
 أف ستكف طرؽ الربط بيف المعلكمات في الكسائؿ المسعددة، بسيطة يىسييؿ على السلميذ األصـ فيميا 12-5 84

 .كاسسخداميا
 أف يتكف ىناؾ كقفات مناسبة، في حالة البرامج السي سحساج لكقت طكيؿ للعرض، على أال يفيد السلميذ 13-5 85

 .األصـ سسابع العرض عند اسستمالو في كقت أخر
 أف سسسخدـ الكسػائؿ المسعددة بصكرة مناسبػة، تعناصر أساسيػة في نيؿ المحسػكل، كبشػتؿ 14-5 86

. كظيفي كمستامؿ مع النصكص، كحسب الحاجػة السعليمية إلييا

 . أف سسسخدـ عبلمات الكقؼ كالسرقيـ في التسابة بشتؿ صحيح15-5 87
 . أف ييصاحب البرنػامج دليؿ اسسخػداـ، إذا دعت الحاجة لذلؾ16-5 88
 . أف ييتسب الدليؿ بشتؿ مكجز كلغة بسيطة سيلة اليراءة كالفيـ17-5 89
األىداؼ، الفئة المسسيدفة، ملخص المحسكل، أسلكب سنظيمو كمداخلة :  أف يشسمؿ الدليؿ على18-5 90

كاسسراسيجياسو، أسئلة كمشتبلت كأنشطة لئلعداد كالمسابعة، بعض المصطلحات اليامة، مكاصفات الجياز 
 .المناسب لبلسسخداـ مع البرنامج، كتيفية سشغيؿ البرنامج

 
91 

: األنشطة التعميمية- 6
 . أف سرسبط األنشطة السعليمية باألىداؼ السلكتيػة للمحسكل كسعمؿ على سحييييا بتفاءة1-6

 . أف سناسب األنشطة السعليمية الفركؽ الفردية بيف السبلميذ الصـ، كسماسيـ العيلية، كخبراسيـ السابية2-6 92
 أف سسنكع األنشطة السعليمية لسناسب معظـ السبلميذ الصـ المسسيدفيف، كخصائصيـ، كميكليـ، 3-6 93

. كحاجاسيـ المسنكعة، كدرجة إعاقسيـ، كطبيعة البيئة المحيطة بيـ

 أف سسمرتز األنشطػة السعليميػة في البرنامج حكؿ السلميذ األصـ، بحيث يتكف لو دكر إيجابي 4-6 94
. في ممارسة السعلـ

 . أف سعمؿ األنشطة السعليمية على اسسثارة دافعيو السلميذ األصـ5-6 95
 أف سيشعر األنشطة السعليمية السلميذ األصـ بيدرسو على اإلنجاز الناجح، مف خبلؿ اخسبار قدراسو العيلية 6-6 96

 .بصكرة سناسبو، كذلؾ لسحييؽ مبدأ المشارتة النشطة
 . أف ستكف األنشطػة السعليميػة ىادفػة كمسنكعػة، سسبلءـ مع قدرات كاسسعدادات كميكؿ السبلميذ الصـ7-6 97
 . أف سعمؿ األنشطة السعليمية على سنمية ميارات االسصاؿ المخسلفة لدل السبلميذ الصـ8-6 98
يجاد نكع مف العبلقة بيف ما يدرسو 9-6 99  أف سعمؿ األنشطة السعليمية على الربط بيف النظرية كالسطبيؽ، كا 

 .األصـ تمحسكل نظرم، كبيف ما يمارسو في حياسو العملية
 أف سيسيح األنشطة السعليمية للسلميذ األصـ، ستكيف المفيـك كممارسسو، بدالن مف اعسماده على اسسظيار 10-6 100

 .المفاىيـ إشاريان فيط
 أف سيزكد األنشطة السعليمية السلميذ األصـ بخبرات حسية، سسناكؿ خصائص األشياء كالعمليات كالنسائج، 11-6 101

 .أك سدعكه السسرجاع خبراسو السابية
الربط ) أف سيحيؽ األنشطػة السعليميػة الربط بيف المفاىيـ كالسعميمات المخسلفة في المكضكع الكاحد 12-6 102

 (.الربط الرأسي)، كالربط بيف المفاىيـ كالسعميمات السابية كالحالية (األفيي
 

103 
 :تقويم التعمم- 7
السيكيـ ) أف يسسخػدـ البرنػامج أسػاليب سيكيػـ مناسبػة للسبلميذ الصـ سعسمد على لغػة اإلشػارة 1-7
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. (االشارم
 أف يسسخدـ البرنامج أساليب سيكيـ غير سيليدية سعسمد على المثيرات البصرية، لسبلفي قصكر ميارات 2-7 104
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.  أف يتكف السرسيب عف طريؽ النير بالفبرة على العناصر بالسسابع في أسئلة السرسيب12-7 114
 أف يتكف االخسيار عف طريؽ النير بالفبرة على العنصر ثـ النير مباشرة على العنصر الميابؿ لو 13-7 115

. في أسئلة المزاكجة
.  أف ستكف األسئلة محتية المرجع أم سكجو باألىداؼ14-7 116
.  أف ستكف األسئلة مسنكعة كشاملة للمحسكل15-7 117
.  أف ستكف األسئلة مسدرجة في مسسكل صعكبسيا16-7 118
.  أف يتكف السيكيـ شامبلن يسناكؿ جميع جكانب شخصية السلميذ األصـ17-7 119
 . أف يرسبط السيكيـ باألىداؼ كالمحسكل كطبيعة السلميذ األصـ18-7 120
.  أف ينسيي البرنامج بسطبيؽ اخسبار بعدم لسيكيـ أداء السلميذ األصـ19-7 121
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: الرجـــــــــع- 8

 . أف يتكف الرجع كاضحان كصريحان ك ذك معنى بالنسبة للسلميذ األصـ1-8
.  أف يتكف الرجع فكريان، بمعنى أف سيسرف إجابة السلميذ األصـ بسيديـ الرجع لو2-8 123
.  أف يتكف الرجع صادقان، كمسسمران، كمناسبان إلسسجابة السلميذ األصـ3-8 124
.  أف يتكف الرجع مسنكعان كفاعبلن كمثيران كغير نمطي4-8 125
 أف يشسمؿ البرنامج على جميع الحاالت المحسملة السسجابة السلميذ األصـ، كعلى الرجع المناسب 5-8 126

. لتؿ اسسجابة محسملة
 أف يعطي البرنامج الفرصػة للمعلػـ لمناقشػة السلميذ األصػـ كسزكيده بالرجػع، أثناء كقفات محددة، إذا 6-8 127

. دعت الحاجة لذلؾ
.  أف يسجنب البرنامج السخرية مف السلميذ األصـ عند الخطب7-8 128
.  أف يسسخدـ البرنامج الرسكمات التاريتاسكرية في الرجع8-8 129
.  أف يسكقؼ نكع الرجع كمسسكاه على طبيعة اسسجابة السلميذ األصـ9-8 130
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.  أف يعزز البرنامج االسسجابػات الصحيحػة كالخاطئػة على السكاء للسلميذ األصـ تبلن بما يناسبو10-8 131
.  أف ستكف السغذية الراجعة المكجبة أتثر جاذبية مف السغذية الراجعة السالبة11-8 132
 أف ييدـ البرنامج الرجع السفصيلي التامؿ، بعد خطب السلميذ األصـ في المحاكلة الثانية لئلجابو 12-8 133

 .على األسئلة السيكيمية
.  أف يزكد البرنامج السلميذ األصـ بمعلكمات تافية عف مسسكل أدائو لؤلنشطة13-8 134
.  أف ييرشد البرنامج السلميذ األصـ لبعػض المراجػع كاألنشطػة اإلثرائيػة، عند الحاجة14-8 135
 
 
 

1 

: المواصفات الفنية: ثانياً 
: التفاعميـة- 1
 : أدوات تفاعل التمميذ األصم مع البرنامج1-1
 . أف ينير السلميذ األصـ بالفبرة عنصر مف على الشاشة1-1-1

 . أف يخسار السلميذ األصـ مف قائمة منسدلة2-1-1 2
 . أف يسحب السلميذ األصـ عنصر كيسيطو في متاف آخر على الشاشة3-1-1 3
 . أف يسسخدـ السلميذ األصـ لكحة المفاسيح لبلخسيار مف مسعدد، أك لتسابة اسمو فيط4-1-1 4
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 : تفاعل البرنامج مع التمميذ األصم2-1
 . أف يسيح البرنامج سجنب االسػسجابػة بالتسابػة على لكحة المفاسيػح قػدر اإلمتاف1-2-1

 أف يسيح البرنامج اسسخداـ أتثر مف بديؿ يمتف بكاسطسو سفاعؿ السلميذ األصـ مع البرنامج 2-2-1 6
. السعليمي

 . أف يسيح البرنامج للسلميذ األصـ السحتـ في مسار سيدمو في البرنامج3-2-1 7
 أف يسيح البرنامج للسلميذ األصـ السحتـ في اخسيار األنشطػة السي يرغب في ممارسػسيا، مع اإلرشػاد، 4-2-1 8

عبلـ السلميذ األصـ بخيارات أدكات السحتـ  في البرنامج  .كا 
 . أف يسيح البرنامج للسلميذ األصـ اخسيار أنماط مخسلفة للعرض5-2-1 9
 . أف يسيح البرنامج للسلميذ األصـ اخسيػار العكدة لمراجعػة أجزاء معينة مف المحسكل6-2-1 10
 أف يسجنب البرنامج الجمع بيف األنماط المخسلفة للسفاعؿ، كأداء السلميذ األصـ ألتثر مف اسسجابة، في 7-2-1 11

 .نفس اإلطار
 أف يعطي البرنامج للسلميذ األصـ الكقت التافي للسفتير فيما يعرض عليو، كسسجيؿ اسسجابسو بما 8-2-1 12

 .يناسبو
 أف يبنى البرنامج بحيث يسيح حرية االنسياؿ مف إطار إلى أخر دكف سحديد كقت مسبؽ لذلؾ، 9-2-1 13

الخسبلؼ قدرات السبلميذ الصـ في اليراءة كاالسسيعاب، فيما عدا اإلطارات السي سحساج إلى االرسباط بفسرة 
 .زمنية محددة

 أف يزكد البرنػامج السلميذ األصـ بسيرير عف مسسكل أداءه خبلؿ سفاعلػو مع البرنامج، كما يجب 10-2-1 14
 .عليو فعلو

 . أف يسسابع بناء اإلطار داخؿ البرنامج كفؽ سسابع زمني11-2-1 15
 أف يسسخدـ البرنامج إمتانات التمبيكسر بشتؿ جيد، في عرض المادة العلمية، ك إمتانية عرض 12-2-1 16

 .البدائؿ في صكر مخسلفة، كفي سسابعات عديدة
 أف يسجنب البرنامج اسسخداـ تؿ ما يخاطب حاسة السمع لدل السلميذ األصـ، مع محاكلة سكفير 13-2-1 17

 .بدائؿ مناسبة، سعسمد على الحكاس األخرل لديو
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 أف يسيح البرنامج سشغيبلن آمنػان، كذلؾ بعدـ سعطيلو حالة الضغط على غير المفاسيح 14-2-1 18
. المطلكبة

 . أف ينسيي البرنامج بعبارات كديػة سكدع السلميذ األصـ كسشتره، كبرسالػة سفيد انسياء البرنامج15-2-1 19
 
20 

 : تحكم التمميذ األصم في البرنامج3-1
 . أف يسسطيع السلميذ األصـ السحرؾ عبر البرنامج بيسر كسيكلة، كفيان لخطكه الذاسي1-3-1

 أف يسسطيع السلميذ األصـ الرجكع إلى اإلطار السابؽ للمراجعة، أك اإلطار اآلسي، أك سترار نفس 2-3-1 21
 .اإلطار، حسب حاجة السلميذ األصـ نفسو

 أف يسسطيع السلميذ األصـ االسسعانة بيائمة المصطلحات كالمفاىيـ الجديدة، كاإلشارة الدالة علييا في 3-3-1 22
 .أم كقت، أثناء عرض البرنامج

 . أف يسحتـ السلميذ األصـ في االنسياؿ إلى السيكيـ النيائي، دكف الحاجة إلى المركر بجميع األنشطة4-3-1 23
  أف يسحتـ السلميذ األصـ في إيياؼ البرنامج أك إعادة سشغيلو، في أم كقت بما يبلئمو5-3-1 24
 . أف يسحتـ السلميذ األصـ في عرض الكسائؿ البصرية المرسبطة بالزمف6-3-1 25
 . أف يسحتـ السلميذ األصـ في إعادة عرض لغػة اإلشػارة في البرنامج، تلما أمتف7-3-1 26
 أف يسحتـ السلميذ األصـ في الخركج مف أم قسـ مف أقسػاـ البرنامج إلى اليائمة الرئيسية، أك إنياء 8-3-1 27

 .البرنامج
 أف يسحتـ السلميذ األصـ في اخسيار نمط السفاعؿ المناسب لو، مثؿ لمس األييكنة بالفبرة، أك اسسخداـ 9-3-1 28

 .األسيـ، أك ضغط أكؿ حرؼ مف التلمة
 . أف يسحتـ السلميذ األصـ في طلب أمثلة كسماريف إضافية10-3-1 29
 . أف يسحتـ السلميذ األصـ في طلب المساعدة في أم كقت أثناء عرض البرنامج11-3-1 30
 
31 

 : تقديم المساعدات والتعميمات في البرنامج4-1
 .أف يشسمؿ البرنامج على طريية يسـ إرشاد السلميذ األصـ مف خبلليا عف تيفية السفاعؿ مع البرنامج1-4-1

 .أف يشسمؿ البرنامج على سعليمات مناسبة ككاضحة، سغني عف الحاجة إلى دليؿ مصاحب أثناء العمؿ2-4-1 32
 .أف يشسمؿ البرنامج على سكجييات، عند حدكث خطب في اسسخداـ البرنامج3-4-1 33
أف يشسمؿ البرنامج على سيديـ المساعدات، السي سظير بناءن على طلب السلميذ األصـ، كىي سسضمف 4-4-1 34

معلكمات حكؿ البرنامج، أك معلكمات مساعدة للسفاعؿ مع إطار معيف، أك معلكمات عف كاجية 
 .السفاعؿ

أف ييدـ البرنامج المساعدات كالسعليمات بصكرة سفاعلية، عف طريؽ العرض السكضيحي باسسخداـ لغة 5-4-1 35
 .اإلشارة، كسجنب االعسماد على اللغة اللفظية المتسكبة فيط

أف ييدـ البرنامج السعليمات الخاصة بميمة معينة تجزء مصاحب ليذه الميمة، عندما سظير الحاجة 6-4-1 36
 .إلييا، كبصكرة غير منفصلة عنيا

 .(بنعـ أك ال  )أف ييدـ البرنامج رسالة للسبتيد على الخركج مف البرنامج 7-4-1 37
 
 
38 

: تصميم واجية التفاعل مع التمميذ األصم- 2
 (الشاشات) سصميـ اإلطارات 1-2

 . أف يحيػؽ البرنامج مبػدأ البساطػة عند سصميػـ اإلطػارات، لسبلفي اإلرىاؽ البصرم للسلميذ األصـ1-1-2
 . أف يسيح البرنامج قدر تػاؼ مف المساحػات الفارغػة لزيادة كضكح العناصر داخؿ تؿ إطار2-1-2 39
أف يحافظ البرنامج على ميرؤية اإلطار، بسرؾ ىكامش كفكاصؿ تافية، كأال يزدحـ بالعناصر 3-1-2 40
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 .كمتكناسيا
 . أف سكزع العنػاصر داخؿ اإلطػار بشػتؿ مسػكازف، مع الحفػاظ على مبدأ الكحدة4-1-2 41
، إلى الجكانب (الكسط) أف سنظـ العناصر المعركضة على الشاشة بداية مف المرتز البصرم للشاشة 5-1-2 42

 .في االسجاىات المسعامدة األربعة لزيادة سرتيز عيف السلميذ األصـ
 أف يرتز البرنامج على اسسخداـ العناصر المرسكمة كالمصكرة، اتثر مف اسسخداـ النصكص المتسكبة 6-1-2 43

 .في سصميـ اإلطارات، لمناسبسيا للسلميذ األصـ
 . أف يسسخدـ البرنامج العنػاصر المبلكفػة لدل السلميػذ األصـ، عند سصميـ اإلطارات7-1-2 44
 أف يسسخدـ البرنامج أتثر مف نافذة داخؿ اإلطار الكاحد، عند عرض مجمكعة مستاملة مف الكسائؿ 8-1-2 45

 .المسعددة في نفس الكقت، كذلؾ السسغبلؿ مساحة اإلطار بشتؿ أتبر
إطار لسيديـ ) أف يسسخدـ البرنامج أتثر مف نكع لئلطارات، حسب الغرض مف اإلطار نفسو 9-1-2 46

 .، تبلن بما يناسبو(…المعلكمات، إطار لسيديـ األسئلة، إطار لسيديـ الرجع،
 . أف يسسخدـ البرنامج سصميـ كاحد فيط لتؿ نكع مف ىذه اإلطارات10-1-2 47
 أف يراعي البرنامج ثبات كاجية السفاعؿ، حيث سظؿ خيارات كقكائـ كأزرار كاجيو السفاعؿ، في 11-1-2 48

 .متانيا كال سسغير بسغير اإلطارات
 . أف يراعي البرنامج سنظيـ محسكيات اإلطار مع حرتة العيف12-1-2 49
 . أف يراعي البرنامج السيسيـ الكظيفي لمساحة اإلطار13-1-2 50
 . أف يراعي البرنامج االسساؽ في سصميـ اإلطارات14-1-2 51
 . أف يراعي البرنامج السصميـ المنطيي لعناصر اإلطار15-1-2 52
 . أف يراعي البرنامج سجميع العناصر المسماثلة16-1-2 53
 
54 

  عرض اإلطارات2-2
 . أف يراعي البرنامج سدرج عرض محسكيات اإلطار على السلميذ األصـ1-2-2

أف يراعي البرنامج االسصاؿ بيف محسكيات اإلطارات كبعضيا البعض، بمعنى ربط اإلطار بالمحسكل 2-2-2 55
 .السابؽ

 .كعرضيا في إطارات مسسالية (السي ال بد مف عرضيا) أف يراعي البرنامج سجزئة النصكص الطكيلة 3-2-2 56
 . أف يراعي البرنامج سنبيو السلميذ األصـ عند بدء إطار جديد4-2-2 57
 . أف يراعي البرنامج عدـ عرض أتثر مف سؤاؿ في اإلطار الكاحد5-2-2 58
 أف يراعي البرنامج بياء المعلكمات معركضة بعد تؿ اسسجابة، حسى ييرر السلميذ األصـ االنسياؿ إلى 6-2-2 59

 .إطار جديد
 أف يراعي البرنامج اسسخداـ خلفيات ىادئة سيبرز محسكيات اإلطار كال سشست انسباه السلميذ األصـ، 7-2-2 60

 .كيفضؿ اسسخداـ اللكف اللبني
 . أف يعرض البرنامج فريؽ العمؿ، كالييئة المنسجة للبرنامج، في اإلطار األكؿ فيط8-2-2 61
 
62 

 تصميم القوائم 3-2
 . أف يسسخدـ البرنامج أكامر ملخصة داخؿ اليائمة، يفيميا السلميذ األصـ1-3-2

 . أف يراعي البرنامج أال سزيد مسسكيات اليكائـ، عف مسسكييف مسساليف2-3-2 63
 . أف يضع البرنامج أساليب للعكدة لليائمػة الرئيسيػة كأسػاليب للخركج مف البرنامج3-3-2 64
 . أف يراعي البرنامج اإلخسيار بيف اليكائـ المسسديمػة كالمؤقسػة، على أسػاس اليػدؼ مف اسسخداميا4-3-2 65
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 أزرار التفاعل 4-2
 أف يسسخدـ البرنامج خطكط تسابة شائعة االسسخداـ في أجيزة التمبيكسر، خاصة عند تسابة عناكيف 1-4-2

 .األزرار (كظيفة)
 . أف يراعي البرنامج سكسيط التلمات داخؿ األزرار2-4-2 67
 . أف يراعي البرنامج سثبيت مكضع األزرار3-4-2 68
 . أف يراعي البرنامج سجميع األزرار في شريط أفيي أسفؿ اإلطار4-4-2 69
 . أف يراعي البرنامج سرؾ مساحات تافية بيف األزرار5-4-2 70
 . أف يراعي البرنامج كضع أزرار السفاعؿ األتثر اسسخدامان ناحية اليميف6-4-2 71
 . أف يراعي البرنامج سكحيد شتؿ ككظيفة أزرار السفاعؿ7-4-2 72
 أف يراعي البرنامج اسسخداـ أزرار للسفاعؿ أتثر انسشاران، كالسي سكحي بكظيفسيا، كيسيؿ على السلميذ 8-4-2 73

 .األصـ فيـ المراد منيا
 
 
74 

:  تصميم عناصر واجية التفاعل-3
 النصوص المكتوبة 1-3
 أف يراعي البرنامج اخسيار التلمات السي ليا دالالت كاضحة كمحددة كسحمؿ معاني صريحة، عند 1-1-3

 .السلميذ األصـ عند تسابة النصكص
 .في النص (سرعػة كسيكلة اليراءة) أف يراعي البرنامج سكافر عنصرم اليابليػة كاالنيرائيػة 2-1-3 75
 . أف يراعي البرنامج سيليؿ عدد المياطع النصية داخؿ نفس اإلطار3-1-3 76
 . بشتؿ مسيارب على اإلطارببغضيا أف يراعي البرنامج كضع العبارات المرسبطػة 4-1-3 77
 . أف يراعي البرنامج سرؾ مساحات فارغة حكؿ العناكيف الرئيسية5-1-3 78
 . أف يراعي البرنامج سبايف لكف الخط مع الخلفية6-1-3 79
عند اسسخداـ خاصيػة دخكؿ التلمػات ) أف يراعي البرنامج اسسخداـ سرعات مناسبة لدحرجة التلمات 7-1-3 80

 .، مع مراعػاة ضبط اسجاه الدخكؿ(بشتػؿ مسحرؾ
 . أف يراعي البرنامج الجمع بيف النص كالصكرة على نفس اإلطار، إذا تاف ىناؾ أىمية سربكية لذلؾ8-1-3 81
 . تلمة، تلما أمتف ذلؾ30 أف يراعي البرنامج أال يزيد عدد التلمات بتؿ إطار عف 9-1-3 82
 . أف يراعي البرنامج التسابة بخط النسخ لبساطسو كخاصة في المسف10-1-3 83
مف عرض اإلطار، تلما  % 60تلمات، ك أال يسعدل السطر  (6 – 5) أف يحسكم السطر على 11-1-3 84

 .أمتف ذلؾ
 . أف يبدأ النػص أعلى يميػف اإلطػار في البرنامج الذم يسسخدـ اللغػة العربية12-1-3 85
 . أف يبدأ النػص أعلى شمػاؿ اإلطػار في البرنامج الذم يسسخدـ اللغػة اإلنجليزية13-1-3 86
 . أف يكحد خط العناكيف، كستسب ببنط أتبر مف بنط النصكص14-1-3 87
 . أف ستكف العناكيف قصيرة كمعبرة15-1-3 88
 . أف يسسخدـ البرنامج سطكر قصيرة في تسابة النصكص16-1-3 89
 أف يسسخدـ البرنامج أنكاع خطكط مبلكفة كقليلة ككاضحة، كيسجنب أنماط الخطكط غير السيليدية أك 17-1-3 90

 .المزخرفة، لعدـ سشست انسباه السلميذ األصـ
 في تسابػة 16 (بنط) في تسابػة العناكيف، ثـ حجـ خػط 18 (بنط) أف يسسخدـ البرنامج حجـ خط 18-1-3 91

 .المسف
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للسمييز بيف العناكيف  (....سميؾ – مائؿ ) أف يسسخدـ البرنامج أساليب سمييز النص المخسلفة 19-1-3 92
 .الرئيسية كالفرعية، كاألجزاء اليامة في النص بما يناسب السلميذ األصـ

 . أف يسسخدـ البرنامج عبلمات السرقيـ المناسبة، بشتؿ مكحد كمبسط20-1-3 93
 . أف يسجنب البرنامج اسسخداـ فيرات طكيلة، كاالعسماد على عبارات مخسصرة21-1-3 94
 أف يسجنب البرنامج اسسخداـ التلمات الغامضة أك السي ليا أتثر مف معنى، أك السي يصعب السعبير 22-1-3 95

 .عنيا باسسخداـ لغة اإلشارة
 . أف يسجنب البرنامج المبالغة في سمييز النص، أك اسسخداـ اتثر مف كسيلة سمييز بشتؿ مسجاكر23-1-3 96
 . أف يسرؾ البرنامج مسافة كاحدة بيف التلمات، كمسافة كنصؼ بيف السطكر24-1-3 97
 
98 

 الصور الثابتة 2-3
 . أف يراعي البرنامج اسسخداـ الصكر الثابسة الكاضحة، المبلكفة، كالنابعة مف بيئة السلميذ األصـ1-2-3

 أف يراعي البرنامج اسسخداـ الصكر الثابسة المبسطة قليلة السفاصيؿ، حسى ال سشست انسباه السلميذ 2-2-3 99
 .األصـ

ثارة االنسباه3-2-3 100  . أف يراعي البرنامج اسسخداـ الصكر الفكسكغرافية الطبيعية، لسحييؽ المزيد مف الكاقعية كا 
 . أف يراعي البرنامج إضافة إطار حكؿ محسكيات الصكرة، لسدرتيا عيف السلميذ األصـ تكحدة كاحدة4-2-3 101
 أف يراعي البرنامج عدـ المبالغة في حجـ الصكر الفكسكغرافية المسسخدمة، كبدالن مف ذلؾ سسسخدـ 5-2-3 102

 .الصكر الثابسة الفكسكغرافية ذات الليطات الميربة
 . أف يراعي البرنامج أف الشتؿ الشائع للصكر الثابسة ىك الشتؿ المسسطيؿ، سكاء تاف أفييان أك رأسيان 6-2-3 103
 أف يسسخدـ البرنامج الصكر الفكسكغرافية السي سيرتز على مكضكع السعلـ، مع البعد عف الليطات الفنية 7-2-3 104

 .كالزكايا غير المبلكفة
 أف يسجنب البرنامج اسسخداـ الصكر الفكسكغرافية ذات الفبلسر الملكنة أك الخدع البصرية، لسبلفي 8-2-3 105

 .االنطباعات الخاطئة مف جانب السلميذ األصـ حكؿ مكضكع السعلـ
 . أف يسزامف ظيكر الصكرة الثابسة مع السعليؽ علييا بلغة اإلشارة9-2-3 106
 أف يتكف العنصر الرئيسي المطلكب، في مرتز الصكرة أك أعلى يسار الصكرة، فيما المكقعاف 10-2-3 107

 .األعلى سعرفان كاألتثر إدراتان 
 . أف ستكف الصكرة مرسبطة بالمكضكع أم ليا كظيفة، كأف سعبر الصكرة عف مفيـك كاحد فيط11-2-3 108
 . أف ستكف الصكرة مستاملة مع النصكص داخؿ اإلطار12-2-3 109
 . أف يسكفر في الصكرة عناصر البساطة، كالسبايف، كالسكازف، كاالنسجاـ13-2-3 110
 

111 
 (الفيديو  ) الصور المتحركة 3-3
 الليطات المخسلفة، بما يناسب طبيعة المحسكم كاليدؼ السعليمي منيا، أنكاع أف يستامؿ اسسخداـ 1-3-3

 .لسحييؽ اتبر قدر مف سرتيز اىسماـ السلميذ األصـ كجذب انسباىو
 . أف يسسخدـ البرنامج، الفيديك في الرجع السصحيحي، كال يسسخدـ في السعزيز2-3-3 112
 . أف يسسخدـ البرنامج الفيديػك في إظيػار األحداث كالميػارات السي سعسمػد على الحرتة3-3-3 113
 .في ليطات الفيديك (غير مرغكب فييا) أف يراعي البرنامج السبتد مف عدـ كجكد حرتات عشكائية 4-3-3 114
 أف يسجنب البرنامج السصكير مف منظكر غير مبلكؼ، حسى ال يضيع كقت السلميذ األصـ في محاكلة 5-3-3 115

 .فيـ محسكل المشيد
 أف يراعي البرنامج ضبط حجـ نافذة الفيديك بالشتؿ المبلئـ، كالذم يحيؽ الصكرة الكاضحة، 6-3-3 116

. للسلميذ األصـ
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 أف يراعي البرنامج اسسخداـ السرعات الطبيعية في عرض ليطات الفيديك، إال في حالة سصكير 7-3-3 117
 .األحداث السي ال يدرتيا السلميذ األصـ إال بالسرعة البطيئة أك السرعة السي سفكؽ السرعات الطبيعية

 أف يسسبعد البرنامج العناصر صغيرة الحجـ مف المشيد، كالسي يصعب على السلميذ األصـ، أف 8-3-3 118
 .يميزىا كيدرتيا بسيكلة

 أف يراعي البرنامج عدـ اسسخداـ المرشحات أك الفبلسر اللكنية ألنيا سغير مف األلكاف الطبيعية 9-3-3 119
 .لؤلشياء، كسعطييا مظيران مخالفان للكاقع

 . أف يراعي البرنامج جعؿ حرتات التاميرا طبيعية كمنطيية، كالبعد عف الزكايا الفنيػة السجريبيػة10-3-3 120
 أف يراعي البرنامج اسسخداـ الليطات الميربة قدر اإلمتاف، مع اسسبعاد الليطات العامة أك العناصر 11-3-3 121

 .غير المفيدة، كذلؾ لصغر حجـ نافدة الفيديك المسسخدمة نسبيان 
 

122 
  الرسوم الخطية4-3
 . أف ستكف الرسـك مسسيلة إدراتيان بحيث يسيؿ على السلميذ األصـ إدراؾ أجزائيا1-4-3

 . أف ستكف مزكدة بالسعلييات اللفظية كالعناكيف كالبيانات التافية كالكاضحة2-4-3 123
 . أف ستكف ذات معنى بحيث يسيؿ على السلميذ األصـ فيميا كسفسيرىا كانيرائيسيا3-4-3 124
 . أف يراعي البرنامج اخسيار الرسـك الخطية الصالحة مف الناحية الكظيفية كالفنية4-4-3 125
 . أف يراعي البرنامج ظيكر مفساح الخريطة، كميياس الرسـ بجكار الخريطة5-4-3 126
 .(تاللػكف كاألسيـ كالسظليؿ) أف سحسػكم على عدد تػافي مف األمػارات أك الػدالالت 6-4-3 127
 . السلميذ األصـانسباه أف سيسسخدـ الرسـك التاريتاسكرية في الرجع لجذب 7-4-3 128
 – الرمكز المجردة – الرسـك اليندسية –خرائط السدفؽ ) أف سيسسخدـ الرسـك الخطية غير المظللة في 8-4-3 129

 (..…الرسـك السكضيحية ألجزاء اآلالت 
 اإليحاء بالبعد الثالث – الخرائط –الرسـك البيانية  ) أف سيسسخدـ الرسـك الخطية المظللة كالملكنة في 9-4-3 130

 (.…… سمييز جزء مف الرسـ عف باقي أجزاؤه –
 أف سيسسخدـ الرسـك الخطية المسلسلة تبديؿ في حالة سعذر اسسخداـ الصكر المسحرتة أك الرسـك 10-4-3 131

 .المسحرتة
 . أف سهسسخدـ الرسـك الخطية المسلسلة لسحليؿ الحرتة أك الميارة11-4-3 132
 . أف سحافظ الرسـك الخطية السعليمية على النسب الطبيعية في الرسـ بعتس الرسـك التاريتاسكرية12-4-3 133
 أف ييبنى الرسـ السكضيحي المتكف مف عدة عناصر على مراحؿ، عنصران بعد آخر، حسى يتسمؿ 13-4-3 134

 .الرسـ، بدالن مف سيديمو تامبلن دفعة كاحدة بما يناسب اإلدراؾ البصرم للسلميذ األصـ
 أف يبدأ البرنامج بعرض الرسـ مف األعـ كاألشمؿ إلى األخص، أك مف األتبر إلى األصغر، إذا 14-4-3 135

 .تاف الرسـ جزء مف رسـ أتبر
 . أف يبدأ البرنامج بعرض الرسـ مف الخارج إلى الداخؿ، إذا تاف مسسسر في الطبيعة سحت رسـ آخر15-4-3 136
 

137 
  الرسوم المتحركة5-3
 . أف يراعي البرنامج اسسخداـ حجـ مناسب للرسـك المسحرتة، يناسب اليدؼ السعليمي منيا1-5-3

 أف يراعي البرنامج عدـ المبالغة في اسسخداـ األلكاف داخؿ الرسـك المسحرتة، إال إذا سطلب المكضكع 2-5-3 138
 .ذلؾ

ثارة 3-5-3 139  . السلميذ األصـانسباه أف يراعي البرنامج اسسخداـ الرسـك المسحرتة في الرجع، لجذب كا 
 أف يراعي البرنامج اسسخداـ الرسـك المسحرتة الفتاىية بحرص، لعدـ صرؼ السلميذ األصـ عف 4-5-3 140

 .محسكاىا العلمي كالسفتير فييا تمادة فتاىية فيط
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 أف يراعي البرنامج اسسخداـ الرسـك المسحرتة للسعبير عف المفاىيـ المجردة السي ال يمتف سمثيليا في 5-5-3 141
 .الكاقع

 . أف يراعي البرنامج اسسخداـ الرسـك المسحرتة للسعبير عف مكاقؼ حدثت في الماضي كلـ سسجؿ6-5-3 142
 أف يراعي البرنامج اسسخداـ الرسـك المسحرتة للسعبير عف مكاقؼ خطرة، أك سحدث في فسرات زمنية 7-5-3 143

 .طكيلة يصعب إدراتيا باسسخداـ الصكر المسحرتة
 أف يراعي البرنامج اسسخداـ الرسـك المسحرتة بدالن مف الصكر المسحرتة، إذا تانت األخيرة سحمؿ 8-5-3 144

 .سفاصيؿ غير ضركرية، للسلميذ األصـ كسساعد على سشست انسباىو
 إطار في الثانية، كلتف يمتف 14.5 أف يراعي البرنامج أف معظـ الرسـك المسحرتة سعرض بسرعة 9-5-3 145

 .زيادة العرض حسب الرغبة لسعميؽ اإلحساس بالحرتة الطبيعية
 أف يراعي البرنامج أنو في حالة سحرؾ جزء معيف داخؿ رسـ مساحسو اتبر، تحرتة خفياف اليلب 10-5-3 146

 .داخؿ جسـ اإلنساف، فإف الحرتة ستكف لليلب فيط، كباقي الجسـ يكضع تصكرة ثابسة في الخلفية
 أف يراعي البرنامج دمج النص المتسكب مع الرسـ في تسلة كاحدة، إذا تاف ال بد مف اسسخداـ 11-5-3 147

 .سعلييات نصية متسكبة، بحيث ال سشست عيف السلميذ األصـ في اسجاىيف مخسلفيف
 أف يسيح البرنامج إمتانية إعادة الرسـك المسحرتػة المسسخدمػة في شرح ميارة أك حدث معيف للسلميذ 12-5-3 148

 .األصـ كذلؾ بحسب رغبسو، كقدرسو على االسسيعاب
 

149 
   توظيف المون6-3
 أف يراعي البرنامج السكظيؼ األمثؿ للكف في جذب إنسباه كسرتيز االىسماـ البصرم للسلميذ األصـ، 1-6-3

براز األجزاء اليامة مف اإلطار  .كا 
 . أف يراعي البرنامج عدـ سجاكر األلكاف السي يصعب سمييزىا، بالنسبة للمصابيف بالعمى اللكني2-6-3 150
 . أف يخسار البرنامج األلكاف على أساس اليدؼ مف اسسخداميا3-6-3 151
 ..(.…أصفر : أحمر، الرمؿ: أزرؽ، الدـ: الماء ) أف يسسخدـ البرنامج األلكاف دكف أخطاء كظيفية 4-6-3 152
 . أف يسسخدـ البرنامج األلكاف في السمييز بيف العناصر المخسلفة، باسسخداـ لكف مميز لتؿ فئة5-6-3 153
 . أف يسسخدـ البرنامج األلػكاف في سمييز العنػكاف، بلكف مخسلؼ عف باقي النص6-6-3 154
 . أف يسسخدـ البرنامج األلكاف في الربػط بيف العنػاصر المسشابيػة، باسسخداـ لكف مكحد ليا7-6-3 155
 .(سمييز التلمات األساسية) أف يسسخدـ البرنامج األلكاف في اإلسراع في عملية البحث في النصكص 8-6-3 156
 . أف يسسخدـ البرنامج األلكاف الطبيعيػة كالمسعػارؼ علييا كالمنسشرة في البيئة9-6-3 157
 . أف يسسخدـ البرنامج األلكاف اليادئة، كالمريحة للعيف10-6-3 158
 . أف يسجنب البرنامج اسسخداـ األلكاف الغير ضركرية في النص11-6-3 159
 . أف يسجنب البرنامج اسسخداـ األلكاف الصارخة، السي سشست اإلنسباه12-6-3 160
 أف يسجنب البرنامج اسسخداـ األلكاف السي سسبب الزيغ اللكني مثؿ اللكف األزرؽ الصريح أك األحمر 13-6-3 161

 .الصريح كأال يزيد عدد األلكاف المسسخدمة عف ثبلثة ألكاف
 . أف يسجنػب البرنامػج نيػص السبايػف اللكنػي بيػف عنػاصر اإلطػار، أك الشتػؿ كاألرضيػة14-6-3 162
 . أف يسجنب البرنامج سجاكر األلكاف المسعارضة15-6-3 163
 

164 
  لغة اإلشارة7-3
 . أف يراعي البرنامج مطابية لغة اإلشارة للنص المعركض1-7-3

 . أف يراعي البرنامج أف يتكف الجزء العلكم مف جسـ مؤدم لغػة اإلشػارة، مضاء بشتؿ جيد2-7-3 165
 . أف يراعي البرنامج السزامػف بيف لغػة اإلشػارة، كمػا سعبػر عنػو مف عناصر3-7-3 166
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 أف يراعي البرنامج كضكح كسميز كضع األصابع عند السعبير عف تؿ حرؼ، حسى ال سسشابو حرتة 4-7-3 167
 .األصابع، فيحدث خلط عند السلميذ األصـ لمدلكؿ اإلشارة

، االشارم أف يرتز البرنامج على مكاضع الحرتة السي يؤدييا مؤدم لغة اإلشارة عند السعبير 5-7-3 168
باسسخداـ اليديف، أك اليجاء اإلصبعي، أك حرتة الشفاه كاللساف كالفؾ، كسعبيرات الكجو، في السعبير 

 .عف التبلـ
 أف يسسخدـ البرنامج اإلشارات غير المسشابية، في السعبير عف التلمات المخسلفة، بحيث سعبر تؿ 6-7-3 169

 .إشارة، عف معنى كاحد فيط، كال سحسمؿ أتثر مف معنى
 . أف يسسخدـ البرنامج اإلشػارات سيلػة األداء، ببقػؿ جيد عضلي، كالسي سؤدل في أقػؿ كقػت ممتػف7-7-3 170
 أف يسسخدـ البرنامج اإلشارات المعركفة، كالمسفؽ علييا في اليكاميس اإلشارية الدكلية، كبيف السبلميذ 8-7-3 171

 .الصـ
 أف يسسخدـ البرنامج لغة اإلشارة صادقة السعبير عف مدلكؿ التلمة، كالميبكلة سربكيان كاجسماعيان، كالبعد 9-7-3 172

 .عف اإلشارات الخارجة أك غير الميبكلة اجسماعيان 
 . أف يعرض البرنامج لغة اإلشارة بسرعة مناسبة يسيؿ على السلميذ األصـ مسابعسيا كفيميا10-7-3 173
 . أف يسسخدـ البرنامج لغة اإلشارة في سيديـ اإلرشادات كالمساعدات11-7-3 174
 . أف يسسخدـ البرنامج لغة اإلشارة في سيديـ الرجع كاالخسبارات12-7-3 175
 

176 
 تكامل عناصر واجية التفاعل 8-3
 أف يراعي البرنامج عدـ جمع كسيلسيف بصريسيف مرسبطسيف بالزمف في نفس اإلطار، كبدالن مف ذلؾ 1-8-3

يسـ عرض نافذسيف كبيما الكسائؿ في كضع إيياؼ عند بداية ملفاسيما، كييسرؾ للسلميذ األصـ حرية 
 سشغيؿ أسفؿ تؿ منيما، كبعد االنسياء مف مشاىدة رأزرااخسيار أحدىما للعرض أكالن عف طريؽ 

 .إحداىما، يخسار األخرل
 . أف يراعي البرنامج الستامؿ بيف النص المتسكب كالمكاد المرئية األخرل2-8-3 177
 أف يراعي البرنامج دمج السعلييات النصية المتسكبة، مع الرسـك الخطية في تسلػة كاحػدة، حسى يسػيؿ 3-8-3 178

، كبياناسيا  .ربػط السلميذ األصـ بيف أجزاء الرسػـك
 أف يراعي البرنامج كجكد مبررات منطيية للجمع بيف عدد مف الكسائؿ على نفس اإلطار، بما يحيؽ 4-8-3 179

 .اليدؼ مف اسسخداميا
 أف يراعي البرنامج االخسيار كالسكليؼ المنطيي بيف الكسائؿ المسعددة داخؿ اإلطار، بما يناسب 5-8-3 180

 .السلميذ األصـ
لزيادة سعرؼ  (أفييان أك رأسيان ) أف يراعي البرنامج سرسيب الكسائؿ السعليمية المخسلفة سرسيبػان منظمػان 6-8-3 181

 .السلميذ األصـ علييا، بينما ييؿ ذلؾ إذا رسبت سرسيبان عشكائيان 
 أف يراعي البرنامج إمتانية اسسخداـ الرسـك المسحرتة جنبان إلى جنب مع ليطات الفيديك، سكاءن على 7-8-3 182

نفس اإلطار، أك بعد عرض الفيديك بغرض سكضيح بعض األجػزاء السي لـ سسضح في ليطػات الفيديك أك 
 .لعرض سفاصيؿ أتثر

 أف يراعي البرنامج أف ستكف مساحة عنكاف الصكرة، أك الشتؿ، أك الرسـ، أقؿ مف مساحة الصكرة 8-8-3 183
 .نفسيا، تلما أمتف ذلؾ

 . أف يراعي البرنػامج الحػد مف السفػاصيؿ اللفظيػة، في تسابػة عنكاف الصكرة9-8-3 184
 أف يراعي البرنامج أال سيؿ أبعاد مساحة الصكر كالرسـك الثابسة كالمسحرتة، لدرجة سسبب اإلرىاؽ 10-8-3 185

 .البصرم للسلميذ األصـ
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 . أف يراعي البرنامج ربط تسؿ النص في نفس اإلطار باسسخداـ الرسـ11-8-3 186
 . أف يراعي البرنامج ربط عنػاصر الرسـك بعضيا إلى بعض باسسخداـ النص12-8-3 187
 أف يراعي البرنامج الربط عف طريؽ السجاكر، عند إظيار السفاصيؿ، لجعؿ السصميـ المعيد مفيكمان 13-8-3 188

 .للسلميذ األصـ
 . أف يراعي البرنامػج الربػط بيػف العنػاصر المسصلػة ببعضيػا، باسسخداـ اللكف14-8-3 189
المخسلفة، عند كضع عنصر في بؤرة  (سكجيو االنسباه) أف يراعي البرنامج اسسخداـ أساليب السمييز 15-8-3 190

 .اىسماـ السلميذ األصـ
 أف يراعي البرنامج عدـ اإلسراؼ في اسسخداـ أساليب مخسلفة مف السمييز في إطار كاحد لنص أك 16-8-3 191

 .صكرة
، كأف  سسكسط (سكاء تانت تسؿ نصيػة أك صكر) أف يراعي البرنامج ستبير متكنػات العرض اليامػة 17-8-3 192

 .اإلطار
 أف يراعي البرنامج إخفاء العناصر غير اليامة بعد أداء دكرىا، كاإلبياء على العناصر المطلكب 18-8-3 193

 .شرحيا داخؿ اإلطار
 

 
194 

 المواصفات التي يجب أن يراعييا مؤدي لغة اإلشارة في البرنامج- 4
  عند استخدام لغة اإلشارة1-4
 . أف يعبر عف اإلشػارات بسيكلػة كدقػة، مع مراعػاة سرعة، كحرتة، كقكة، كاسجاه اإلشارة1-1-4

 . أف يسسخدـ إشػارة كاحػدة ثابسػة طكاؿ البرنامج في السعبير عف التلمة أك المفيـك الكاحد2-1-4 195
 . أف يسسخدـ اإلشػارات المسعػارؼ كالمسفؽ علييا في اليكاميس اإلشارية الدكلية3-1-4 196
 . أف يجيد اسسخداـ اإلشارات السي سعبر عف األرقاـ الحسابية4-1-4 197
 . أف يسسخدـ إشارات كصفية5-1-4 198
 . أف يسسخدـ إشارات غير كصفية6-1-4 199
 . أف يسسخدـ سعبيرات الكجو المناسبة، السي سعبر عف مضمكف اإلشارة7-1-4 200
 . أف يعبر عف اإلشارة باليديف كاألصابع بشتؿ جيد8-1-4 201
 . أف يحػرص على معرفػة اإلشػارات الجديػدة السي سصدر مف السبلميذ الصـ9-1-4 202
 أف يسرجـ قائمػة التلمػات كالمفاىيـ كالمصطلحات الجديدة، السي كردت في المحسكل إلى لغة 10-1-4 203

 .اإلشارة
 . أف يترر اإلشارة الدالػة على المفاىيـ الجديدة أك الصعبة، كالسي ال يفيميا السلميذ األصـ بسيكلة11-1-4 204
 .(أماـ الصدر غالبان ) أف يراعي الحيز المتاني السي سبخذه اإلشارة 13-1-4 205
 أف يراعي أف سبدأ حرتة اإلشػارة مف الثبات كسنسيي بالثبات، ألف ذلؾ يعمؿ تفكاصؿ 14-1-4 206

 .لغكيػة عند السلميذ األصـ، كييابؿ السكقؼ عف التبلـ عند األسكياء
 

207 
 عند استخدام ىجاء األصابع 2-4
 أف يجيد السعبير عف أشتاؿ الحركؼ اليجائيػة الخاصػة باللغة العربية باسسخداـ ىجاء 1-2-4

. األصابع
 أف يجيد السعبير عف أشتاؿ الحركؼ اليجائيػة الخاصة باللغة اإلنجليزية باسسخداـ ىجاء 2-2-4 208

. األصابع
.  أف سسميز حرتػة أصابعػو بالسرعػة كالمركنػة أثناء اسسخدامو ليجاء األصابع3-2-4 209



169 

 

 . أف يبخذ زاكيػة رؤيػة مناسبة، كخصكصان لكضع أصابعو، عند سصكير البرنامج4-2-4 210
 أف يسسخدـ ىجاء األصابع الذم يعبر عف مكضع اليمزات كالسشتيؿ بالفسحة كالتسرة كالضمة كالشدة 5-2-4 211

 (في اللغة العربية)
 . أف يسسخدـ ىجاء األصابع بشتؿ مستامؿ مع لغة اإلشارة6-2-4 212
 . أف يراعي اسسخداـ يد كاحدة فيط في السعبير عف شتؿ الحرؼ7-2-4 213

 
214 

 عند استخدام قراءة الكالم 3-4
.  أف ييجيد اسسخداـ حرتػة الشفػاه كاللسػاف كالفػؾ كسعبيػرات الكجو في السعبير عف التبلـ1-3-4

 . أف يىعلـ مخارج الحركؼ اليجائية المخسلفة2-3-4 215
 . أف يستلـ بصكرة طبيعية كبدكف انفعاؿ3-3-4 216
 . أف ينطؽ الحركؼ اليجائية بكضكح كسرعة مناسبة للسلميذ األصـ4-3-4 217
 . أف يترر التبلـ غير المفيـك كالجديد للسلميذ األصـ5-3-4 218
.  أف ييجسـ حرتات الشفاه بشتؿ مناسب6-3-4 219
 . أف ييبرز مخارج الحركؼ عند نطؽ التلمة7-3-4 220
 

221 
  مالبس مؤدي لغة اإلشارة4-4
 .(سادة  ) أف ستكف ألكاف ثياب مؤدم لغػة اإلشػارة ىادئػة األلكاف غير مزخرفة 1-4-4

 . أف ستكف بلكف مخالؼ للكف اليد باعسبارىا خلفية اإلشارة2-4-4 222
 . أف ستكف بلكف يخالؼ خلفية الشاشة3-4-4 223
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  (10 )يهحق رقى 
انصفاخ املرغىتح يف املثرياخ انثصريح تانكتاب املدرسي املقدو نهًعاقني مسعيًا وفقًا الحتياجاتهى 

 :انريىز انهفظيح املكتىتح

 :الرموز اللفظٌة المكتوبة  -1

: البساطة كالكضكح* 
. اسسخداـ تلمات قصيرة- 
. اسسخداـ تلمات بسيطة- 
. اسسخداـ تلمات مبلكفة- 
. اسسخداـ تلمات ذات داللة محسكسة لدل المعاقيف سمعيان - 
. مراعاة معدؿ سيديـ التلمات الجديدة- 
. سترار التلمات الجديدة بصفة مسسمرة- 
. اسسخداـ تلمات دقيية كمحدكدة المعنى- 
. لخإ...اسسخداـ تلمات سشعر المعاؽ سمعيان ببنو محكر المادة الميدمة لو مثؿ أنت، نحف،- 

 :اليدرة اإلشارية* 
 .اسسخداـ تلمات يمتف السعبير عنيا بلغة اإلشارة على أف ستكف ذات قدرة اشارية مرسفعة- 

 :سيكلة الفيـ* 
 .اسسخداـ جمؿ قصيرة بسيطة السرتيب سحمؿ فترة كاحدة- 
 .السعبير عف الفترة ببقؿ عدد مف التلمات- 
 .اسسخداـ فيرات قصيرة- 
 .الفيرة سحمؿ فترة أساسية كاحدة كسعبر عنيا- 
 .االبسعاد عف الحشك كالسترار غير المطلكب في الفيرة الكاحدة- 

 :سيكلة اليراءة* 
 .اسسخداـ خط النسخ في التسابة- 

ثارة االنسباه*   :السرتيز كا 
اسسخداـ سلميحات سعليمية في سرتيز االنسباه على الرمكز اللفظية المتسكبة السي سفيد اليدؼ - 

 :فيط مف خبلؿ ما يلي
 .كضع خط سحت التلمات على أف يتكف مف نكعو خط مسسييـ مفرد- 
 .الكضع في إطار- 
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 .الكضع في دكائر- 
 .السلميح بالخطكط اللكنية- 

 :الصور الفوتوغرافٌة -2

 :البساطة كالكضكح* 

 .اسسخداـ صكرة فكسكغرافية بسيطة كغير مزدحمة بالعناصر التثيرة كغير الضركرية- 

. اسسخداـ صكرة فكسكغرافية كاضحة لخبرة المعاؽ سمعيان - 

 :زاكية الرؤية* 

 على  المعركضة للمعاقيف سمعيان  الفكسكغرافية الصكرفياسسخداـ زاكية السصكير المكضكعية - 
 .بكضكح الفكسكغرافية  مناسبة لرؤية جميع عناصر الصكرةأف ستكف

 :إثارة االنسباه* 

الصكر   الصكر الفكسكغرافية مف خبلؿإلى إثارة كجذب انسباه المعاؽ سمعيان مراعاة- 
 .ذات الحجـ التبير كالفكسكغرافية الملكنة

 :سرتيز االنسباه* 

  سفيد اليدؼ فيط مف خبلؿالسيالفكسكغرافية  مراعاة سرتيز االنسباه على عناصر الصكرة- 
. اسسخداـ األسيـ كاإلشارات الخطية

 :السرميز المزدكج* 

 : ما يليمراعاة اقسراف الصكرة الفكسكغرافية بالرمكز اللفظية المتسكبة مف خبلؿ- 

ث سيع ىذه السعلييات أسفؿ الصكرة م بح،الفكسكغرافية سعلييات الشرح المصاحبة للصكرة- 
 .الفكسكغرافية

أسفؿ الصكرة   بحيث ييع ىذا العنكاف،العنكاف المصاحب للصكرة الفكسكغرافية- 
 .الفكسكغرافية

 .بيانات كسعلييات مشسرتة مع الصكرة الفكسكغرافية- 

 :االنسجاـ كالسناسؽ* 

 :مراعاة انسجاـ كسناسؽ الصكرة الفكسكغرافية مع- 

 .الفيرات المصاحبة للصكرة الفكسكغرافية- 

 .العنكاف المصاحب للصكرة الفكسكغرافية- 

. البيانات المشسرتة مع الصكرة الفكسكغرافية- 



172 

 

 
 :انشسىياخ انتىضُحُح -3
 :البساطة كالكضكح* 

 .اسسخداـ رسـ سكضيحى بسيط كغير مزدحـ بالعناصر التثيرة كالسفصيبلت الزائدة- 

 . لخبرة المعاؽ سمعيان ق عناصرفياسسخداـ رسـ سكضيحى كاضح - 

 :السكازف* 

 .السكضيحيمراعاة السكازف المناسب ألجزاء الرسـ - 

 :النسبة كالسناسب* 

 .، كالمكقعمراعاة النسبة كالسناسب بيف عناصر الرسكمات السكضيحية مف حيث الحجـ- 

 :زاكية الرؤية* 

 . الرسكمات السكضيحية المعركضة للمعاقيف سمعيان فياسسخداـ زاكية الرؤية المكضكعية - 

.  بكضكحالسكضيحي الرسـمناسبة زاكية السصكير المكضكعية لرؤية جميع عناصر - 

 :الحرتة* 

.  الرسكمات السكضيحيةفي لؤلجساـ المفسرض سحرتيا كسكضيح االسجاهسمثيؿ الحرتة - 

 :البصرمالسنظيـ * 

سرقيـ عناصر الرسـ لسحديد   لعناصر الرسكمات السكضيحية مف خبلؿالبصرممراعاة السنظيـ - 
. مسار كاضح سسبعو العيف

 

 :الكحدة البصرية* 

ربط عناصر الرسـ  مراعاة الكحدة البصرية لعناصر الرسكمات السكضيحية مف خبلؿ- 
 . كحدة كاحدة باألسيـ كالخطكطفي معان السكضيحي

 :الكاقعية* 

 : ما يليمراعاة كاقعية الرسكمات السكضيحية مف خبلؿ- 

 .اإلمتاف بيدر المرئي للكاقع السكضيحيمماثلة الرسـ - 

 . أك أقرب ما ستكف مف الكاقعالمرئي للكاقع السكضيحيمماثلة ألكاف الرسـ - 

 :إثارة االنسباه* 

الرسكمات   الرسكمات السكضيحية مف خبلؿإلىمراعاة إثارة كجذب انسباه المعاؽ سمعيان - 
 .ذات الحجـ التبير، كالسكضيحية الملكنة
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 :سرتيز االنسباه* 

 ما  سفيد اليدؼ فيط مف خبلؿالسيمراعاة سرتيز االنسباه على عناصر الرسكمات السكضيحية - 
 :يلي

 .الشتؿ كالخلفية- 

 . المطلكبالرئيسمكقع الكسط للعنصر - 

. اسسخداـ األسيـ كاإلشارات الخطية- 

 :البيعد الثالث* 

 : ما يلي الرسكمات السكضيحية مف خبلؿفي (البيعد الثالث)مراعاة سكضيح المسافة كالعمؽ - 

 .اسسخداـ الضكء كالظبلؿ- 

 .اسسخداـ الحجب كاالعسراض- 

 .اسسخداـ الحجـ- 

 :السرميز المزدكج* 

 :مراعاة اقسراف الرسكمات السكضيحية بالرمكز اللفظية المتسكبة مف خبلؿ- 

أسفؿ الرسـ  ث سيع ىذه السعليياتم، بحالسكضيحيسعلييات الشرح المصاحبة للرسـ - 
 .السكضيحي

 .السكضيحيأسفؿ الرسـ  ، بحيث ييع ىذا العنكافالسكضيحيالعنكاف المصاحب للرسـ - 

 .السكضيحيبيانات كسعلييات مشسرتة مع الرسـ - 

 :االنسجاـ كالسناسؽ* 

 : معالسكضيحيمراعاة انسجاـ كسناسؽ الرسـ - 

 .الفيرات المصاحبة للرسـ- 

 .العنكاف المصاحب للرسـ- 

 .البيانات المشسرتة مع الرسـ- 

 :السبطير كمساحة األماف* 

 .السكضيحيمراعاة كضع إطار للرسـ - 

. السكضيحيمراعاة مساحة األماف بالرسـ - 

 :الرسومات الكارٌكاتٌرٌة -4

 :البساطة كالكضكح* 

 .اسسخداـ تاريتاسير بسيط كغير مزدحـ بالعناصر التثيرة- 

 .كضكح شخصيات التاريتاسير بالنسبة لخبرة المعاؽ سمعيان - 
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 . بالنسبة للخبرة السابية للمعاؽ سمعيان  كىدفوكضكح معنى التاريتاسير- 

 :الحرتة كاالسجاه* 

 . التاريتاسيرفيسكضيح االسجاه لؤلجساـ كالشخصيات المفسرض سحرتيا  كسمثيؿ الحرتة- 

 :البصرمالسنظيـ * 

سرسيب عناصر التاريتاسير طبيان لرؤية   لعناصر التاريتاسير مف خبلؿالبصرممراعاة السنظيـ - 
 .شخصياسو كقراءة سعليياسيا

 :إثارة االنسباه* 

الرسكمات   الرسكمات التاريتاسيرية مف خبلؿإلىمراعاة إثارة كجذب انسباه المعاؽ سمعيان - 
 .ذات الحجـ التبير، ك الملكنةالتاريتاسيرية

 :البيعد الثالث* 

 : ما يلي الرسكمات التاريتاسيرية مف خبلؿفي (البيعد الثالث)مراعاة سكضيح المسافة كالعمؽ - 

. اسسخداـ المنظكر- 
. اسسخداـ الضكء كالظبلؿ- 
 .اسسخداـ الحجب كاالعسراض- 

. اسسخداـ الحجـ- 

 :السرميز المزدكج* 

 :مراعاة اقسراف الرسكمات التاريتاسيرية  بالرمكز اللفظية المتسكبة، مف خبلؿ- 

 .أسفؿ التاريتاسير ، بحث سيع ىذه السعليياتالتاريتاسيرمسعلييات الشرح المصاحبة للرسـ - 

 .، بحيث ييع ىذا العنكاف أسفؿ التاريتاسيرالتاريتاسيرمالعنكاف المصاحب للرسـ - 

 .سعلييات مشسرتة مع التاريتاسير- 

 :االنسجاـ كالسجانس* 

 : معالتاريتاسيرممراعاة انسجاـ كسجانس الرسـ - 

 .الفيرات المصاحبة للتاريتاسير- 

 .العنكاف المصاحب للتاريتاسير- 

 .السعلييات المشسرتة مع التاريتاسير- 

 :السبطير كمساحة األماف* 

 .التاريتاسيرممراعاة كضع إطار للرسـ - 
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 .التاريتاسيرممراعاة مساحة األماف بالرسـ - 
 

 :انشسىياخ انثُانُح -5
 :البساطة كالكضكح* 

 . بسيط كغير مزدحـ بالسفاصيؿ غير البلزمةبيانياسسخداـ رسـ - 

 .ق قراءتفيسيؿ ، ك المرئيةق مخططاتفي كاضح بيانياسسخداـ رسـ - 

 :الكاقعية* 

 .البياني، كمحسكاه مف حيث شتؿ الرسـ البيانيعة كاقعية الرسـ  جمرا- 

.  الرسـفي دقة سكزيع األرقاـ على ما يمثليا في البيانيمراعاة سناسؽ أجزاء الرسـ - 

 :إثارة االنسباه* 

الرسكمات البيانية   الرسكمات البيانية مف خبلؿإلىمراعاة إثارة كجذب انسباه المعاؽ سمعيان - 
 .ذات الحجـ التبير، كالملكنة

 :سرتيز االنسباه* 

 سفيد اليدؼ فيط باسسخداـ األسيـ السيمراعاة سرتيز االنسباه على أجزاء الرسكمات البيانية - 
 .كاإلشارات الخطية

 :السرميز المزدكج* 

 : ما يلىمراعاة اقسراف الرسكمات البيانية بالرمكز اللفظية المتسكبة مف خبلؿ- 

 .البيانيث سيع ىذه السعلييات أسفؿ الرسـ م، بحالبيانيسعلييات الشرح المصاحبة للرسـ - 

 .البياني، بحيث ييع ىذا العنكاف أسفؿ الرسـ البيانيالعنكاف المصاحب للرسـ - 

 .البيانيبيانات كسعلييات مشسرتة مع الرسـ - 

 :السبطير كمساحة األماف* 

 .البيانيمراعاة كضع إطار للرسـ - 

. البيانيمراعاة مساحة األماف بالرسـ - 
 

ما المثيرات التعميمية : كبذلؾ فيد أجابت الباحثة عف السؤاؿ الفرعي األكؿ للبحث كىك
 البصرية في ضوء احتياجات المعاقين سمعيًا ؟
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  (11 )يهحق رقى 
 تعض انشاشاخ اهلايح يف انربنايج احملىسة
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   (12  )يهحق رقى 
 .تاإلضافح إىل دروس ين انىحدج انثانثح قثم إعادج صياغتها (كتاب انتكنىنىجيا نهصف انعاشر)واجهح 
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Abstract 
 

       This study aims at investigating the effectiveness of the proposed 

program is based on visual stimuli to gain skills in electronic tenth grade 

students Hearing disabilities, and the problem of the study has been 

identified in the following main question: 

 

( What is the Effectiveness of the proposed program is based on visual 

stimuli to gain skills in electronic tenth grade students Hearing 

disabilities?) 

 

This question has also its own sub-questions as the following: 

1- What are the visual stimuli in the field of serving the needs of deaf 

disables ? 

2-  What is the proposed idea to develop suitable visual stimuli at 

technology curriculum of the tenth grade ? 

3-  What are the basic e-skills contained at the technology curriculum of 

the students of the tenth grade ? 

4- Are there significant statistical differences between the mean grade of 

the experimental group and that of the control group in the post 

application of the achievement test that are attributed to the visual 

stimuli? 

5- Are there significant statistical differences between the mean grade of 

the experimental group and that of the control group in the post 

application of the note e-skills card attributed to the visual stimuli? 

 

           To answer these questions , the researcher built study tools marked 

by note e-skills card which consisted of ( 20 ) paragraphs and divided into 

three dimensions in addition to the achievement test which contained       

(20 ) test items of multiple-choice type after the preparation of e-skills 

included in the curriculum of the technology of the tenth grade                 

(unit two ) ,and to ensure the validity of the tools , the researcher offered 

them to a highly experienced experts either  in the field of curriculums and 

teaching methods or in the field of technology, the required modifications 

have been made and also the tools have been carefully checked and then 

applied. 

 

     The researcher also built an educational program according to the 

educational criteria of the programs of deaf to acquire e-skills and 

concepts, that program was built to measure the effectiveness of the visual 

stimuli used.  
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     The researcher has also chosen an intended sample consisted of two 

points , one of them represents the experimental group and the other 

represents the control group , and the number of the students contained in 

these two samples is ( 26 ) student of the tenth grade at  Al- Rafi-e 

secondary school for deaf disables in Gaza.  

 

The researcher has also applied, according to the nature of the study , three 

curriculums as the following: 

1- The Analytical Descriptive Curriculum: to analyze the content of the   

third unit ( Electronics ) at Technology school book of the tenth grade to 

elicit the list of the e-skills implied at the unit of Electronics. 

 

2- The building curriculum: to build an educational program which aims at 

acquiring some e-skills for the students of the tenth grade. 

 

3- The experimental curriculum: to study the effectiveness of the visual 

stimuli represented in the educational program in the light of the needs of 

deaf disables to acquire the e-skills of the Technology curriculum book. 

The educational program will be applied upon the experimental group 

while the same unit will be taught to the control group using the normal 

method. 

  

     After the application of the statistical processing upon the grades of the 

post application , the results showed the following: 

1- There are significant statistical differences to the level of ( 0.05 =  ) 

between the mean grades of the students of the experimental group and that 

of the control group in the post application of the achievement test in the 

side of the experimental group that are attributed to the visual stimuli. 

2-There are significant statistical differences to the level of ( 0.05 =  ) 

between the mean grades of the students of the experimental group and that 

of the control group in the post application of the note e-skills card in the 

side of the experimental group attributed to the visual stimuli. 

 

      According to the recent results, some recommendations were suggested 

to make other studies at the dimension of computer and the visual stimuli in 

different sides to serve disable people generally and deaf people especially. 

Also holding training workshops to the teacher who work in this field 

under the supervision of specialized persons in the field of learning 

techniques to direct teacher how to use technique in teaching especially in 

producing educational computerized programs according to intact 

educational conditions. 
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      The researcher has also proposed similar researches to design and 

produce computer programs of multi-tools in other subjects and also to 

know their effectiveness. The researcher has also demanded studying the 

idea of developing the visual stimuli at school  book of deaf disables in 

other educational stages.      
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