
بسم هللا الرحمن الرحيم

اإلرشادوزراعة القوقعة بين التعريف 

ثانيا اإلرشاد



مقدمة

لماذا اللغة ؟

في لماذا اللغة العربية مادة أساسية يدرسها الطالب منذ بداية التحاقهم

السلك التعليمي في البلدان العربية ؟

لتعليمية لماذا تعتبر اللغة اإلنجليزية مادة أساسيه في منذ بداية المراحل ا

في البلدان المتحدثة باللغة اإلنجليزية؟ 

لماذا تعتبر اللغات مادة أساسية في جميع بلدان العالم ؟

سية لماذا في البلدان متعددة اللغات يتم الحرص علي تدريس لغة أسا

يتم اعتمادها كلغة للتعليم ؟ومصطلح عليها 



 ألن اللغة تعتبر وعاء الفكر.

 يتطور عبر الزمنواللغة كائن حي ينمو



مستويات اللغة 

 المستوي الصوتي(phonetic level. )

 المستوي الفونولوجي(phonological level.)

 المستوي الصرفي(morphological level.)

 المستوي التركيبي(syntactic level .)

 المستوي الداللي(semantic level.)

Pragmatics

Discourse analysis



الكالموكيف تتم عملية النطق 

 ن الثانية تتم في جزء ضئيل موتتم عملية الكالم من خالل سلسلة من العمليات المعقدة

(  ت)الفإذا أراد شخص أن ينطق صوت . الدقة والواحدة و بشكل ألي فائق السرعة 

ا للجهاز فيصدر أمر( ت)مثال ففي البداية يستدعي الدماغ الصوره الصوتيه للصوت 

ذي يقوم العصبي المركزي بنطق الصوت الذي يعطي األمر للجهاز العصبي الطرفي ال

ع نطق بتوجيه األوامر العصبيه إالي األعصاب المسؤولة عن اللسان لكي يتحرك لموض

ن بأخراج إلي عضالت الجهاز التنفسي لكي تقوم الرئتي–و في الوقت ذاته –الصوت 

الهواء موضع الهواء إلي القصبه الهوائية ثم إلي الحنجره فتهتز الثنايا الصوتيه و يصل

.فيتم نطق الصوت( alveolar)التقاء اللسان مع ال

تعبير عن أما بالنسبة لعمليه الكالم بمفهومه األعم الذي نستخدمه في حياتنا أليوميه لل

تتم علي ودا أداء أعمالنا فإن العملية تكون أكثر تعقيوالتواصل مع اآلخرين ومتطلباتنا 

Naom)و يعتبر عالم اللغويات األمريكي . عدة مراحل  Chomsky ) من أوائل من

1960و شرحها تحت أسم نظرية األداء اللغوي عام العمليهدرسوا أليه تلك 

(Linguistic Performance. )

 يعتمد األداء اللغوي علي حجم الذخيرة اللغوية(linguistic competence. )



 عني تكون أو إستدعاء فكره أو م( : المستوي الداللي)المرحلة األولي
,  حاجات يوميه , إكتشاف , معلومه , شئ تراه العين –في المخ 

لفكره تؤدي إلي حدوث الرغبة في التعبير عن تلك ا-..........شعور
.أو المعني 

 يها و التراكيب التي يستدع( : المستوي النحوي)المرحلة الثانية
في في ذهنه يستخدمها الفرد للتعبير عن المعاني و األفكار التي تعتمر

  .

....(..ظرف اسم –اسم صفة –فعل فاعل مفعول –فاعل فعل مفعول )

 كلمات تحديد شكل أو بنيه ال( : المستوي الصرفي)المرحلة الثالثة
...............(.مثني –جمع مؤنث سالم )داخل الجمل 

 إستدعاء الصورة الذهنيه للكلمة : المرحلة الرابعة

 لكلماتتحديد األصوات التي سوف تستخدم لنطق ا: المرحلة الخامسة



راعة استراتيجيات التعلم داخل الصف لطالب ز

القوقعة 

 دة الهيئات العالمية المختصة بقواعد خاصة لمساعوأوصت المنظمات

جاهين الطالب ذوي اإلعاقة السمعية علي التحصيل الدراسي تسير في ات

.أساسين 

1- التنظيم:

2- الشرح واألداء:



:  التنظيم

ولطالب تنظيم طالب القوقعة داخل الصف بحيث تكون المسافة بين ا
وتالمعلم أقرب ما يمكن لتجنب تشتت االنتباه و ضمان جودة الص

 تنظيم البيئة الصوتية للصف للحد من الضوضاء(background 
noise )(الدور)التفاعل ووضع قواعد لطالب الصف للمشاركة و

 إذا احتاج المعلموالحرص علي مواجهه طالب القوقعة أثناء الشرح
ح الفكرة لكتابة فكرة أو رسم توضيحي علي السبورة فيجب أن  بشر

ولوجه اتعابيروي يتمكنوا من قراءه شفاه المعلم تحمواجهاُ للطالب 
(ال يتمكن الطالب من اإلعتماد فقط علي حاسة السمع)لغة الجسد 

 طات رسومات توضيحية مخط–صور )االهتمام بالوسائل التعليمية–
.كوسيله اساسيه اليصال المعلومه ( رسوم بيانيه

عدم استخدام مستوي الصوت األعلى من الالزم أثناء عملية شرح
الدرس حيث أن ما يسمعه الطالب عبارة عن إشارات إلكترونيه 

وباه تشتيت قدرته علي االنتوفالصياح يؤدي إلي إزعاج الطالب 
زيادة نسبه تشوش الصوت 



:األداء و الشرح 

 ب النص البعد عن أسلو)تقسيم الدرس إلي عدد من األفكار أو العناصر األساسية
.  اشر بحيث يكون كل عنصر يحمل معني واضح و مب( األسترسالي التقليدي

 طالبتشتت الوتصميم خريطة جانبية للدرس حتى التداخل بين العناصر.

 وة العنصر األخرى مع تنويه علي نهايوتحديد فترة توقف بسيطة بين كل فكره
.بداية عنصر جديد

جب مراجعه جميع العناصر األساسية للدرس في نهاية الحصة الدراسية كما ي
.علي األهل أو المشرفين علي الطالب تكرار تلك العملية بالمنزل

 راعة تراعي القدرات اللغوية لطالب ز–بسيطة ( جمل)استخدام تراكيب لغوية
.لشرح األفكار األساسية للدرس -القوقعة

(   vso)فعل فاعل مفعول 

(  svo)فاعل فعل مفعول 

(زمن المضارع)-(5:3) جمل أسميه-أشباه الجمل-صفه موصوف 

(Noam Chomsky- universal grammar )

في تعيش-غير حقيقية النواة-كائنات أحادية الخلية : مملكة البدائيات :مثال 
مثل البكتريا-تتكاثر باالنقسام الثنائي-مستعمرات



 ألمثلهااستخدام وتبسيط المصطلحات المستخدمة لشرح الدرس
من محيط الطالب إليصال المعلومةالتوضيحية 

 المقاربة(approximation : ) أن يقوم المعلم بإعادة نطق
نطق الكلمات الغير سليمة التي ينطقها الطالب خالل محاولته ل
ئ مادي المصطلحات ثم يقوم بعملية شرح للمصطلح أو ربطه بش

.و ذالك ليكتسب المصطلح معني عند الطالب 
ة تدريس مصطلح جديد يتم من خالل ثالث عمليات رئيسي

دة أن يقوم المعلم بنطق المصطلح الجديد بشكل واضح لع: العرض ◦
ل الشك–رسم توضيحي -صوره)مرات مع ربط المصطلح بشئ مادي 

(الكتابي للكلمة

ح من بين أن يقوم المعلم بتدريب الطالب علي تمييز المصطل: التمييز ◦
عدة كلمات 

تابي أن يقوم الطالب بنطق المصطلح عند رؤية الشكل الك: التعريف ◦
للكلمة أو صورة موضحة 
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