
 املعريف لدي املكفوفني وفعالية برنامج أنشطة متحفية لتنمية النم
 

 / مين عبد السالم السيد صبحد
 مدير عام التنمية الثقافية         

 والرتبية املتحفية بوزارة اآلثار       
 

  :مقدمة
يعاني الكفيف من نقص الخبرات التي تقدم له في االماكن الثقافية المعرفية كالمتاحف      
التي تشبع حاجاته من المعرفة ، باالضافة لعدم وجود متخصصين و التراثية و االماكن األثرية و 

مؤهلين في التعامل مع الكفيف الكسابه المعلومات الثقافية بطريقة سليمة تناسب خصائصه 
من هنا جاءت أهمية الدراسة لتنمية قدرات الكفيف علي و  العقليةو االجتماعية و النفسية 

قدرة الكفيف  على الربط بين األشياء من خالل حاستي   محاولة زيادةو المعرفة و االستكشاف 
المعرفي لدي المكفوفين التغلب و يحاول برنامج األنشطة المتحفية لتنمية النمو ، اللمسو السمع 

 ف  في مجال إدراك المفاهيم ومهارات التصنيف مثل مفاهيم الحيزعلي مشكالت الكفي
قد أشار فيرنر جونسن إلي أن المتاحف و ،  والمكان والمسافة من خالل تواجده بالمتحف
لم تعد أماكن للعرض بل و التربوية، و الثقافية و تعتبر أداة للتعريف بالتطورات الحضارية 
  التطور في حياة الشعوب . و أصبحت ذات أثر فعال في عملية التنمية 

 :مشكلة الدراسة
لما أيضا  و ، لإلعاقةالسلبي  واالستسالم بالعجز الشعورالزائده الكفيف من يعانينظرا لما  -

الوصف و من عدم االستفادة عند زيارته للمتحف من تقديم المعلومات التاريخية بالسرد أ هيعاني
 ثم ومن الذات ورفض بالنقص الشعورالزائد دون السماح له بلمس المقتنيات مما يزيد لديه 

أيضا عندما ال يجد الخدمة التي تفي بحاجاته للمعرفة و  بالدونية الشعور يولد مما كراهيتها
 إلى أيضا  يـؤدي و  الشعورباألمان عدماالستدالل بعد زيارته للمتحف يؤدي ذلك إلي و 

من هنا جاءت و  المعرفي لديهو سبق يعوق النم ماكل و ، المجهول من والخوف الشعوربالقلق
المتحف المعرفي لدي المكفوفين من خالل استغالل و أهمية الدراسة التي تساهم في زيادة النم
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تحددت و   السمع لدي المكفوفو التي تنشط حاسة اللمس المعرفية لتقديم العديد من الخبرات 
 مشكلة الدراسة الحالية في محاولة ا"إلجابة عن التساؤالت اآلتية 

 المعرفي لدي المكفوفين ؟و برنامج أنشطة متحفية لتنمية النمو ه ما -
 المعرفي لدي المكفوفين ؟ و ما فاعلية برنامج أنشطة متحفية لتنمية النم -
 المعرفي لدي المكفوفين ؟و كيف نتأكد من فاعلية برنامج أنشطة متحفية لتنمية النم -

  :حدود الدراسة
 تقتصر الدراسة الحالية علي و   
 ستة  12إلي  8ة أطفال من االناث في أعمار من خمسو خمسة أطفال من الذكور  – 1
شهر الكتساب و التجول بالمتحف، و ثالث شهور، شهران لألنشطة مدة البرنامج  - 2

الطب و الصناعة و التحنيط و الزراعة و التاريخية عن األدب المصري القديم و المعلومات اآلثارية 
في  ساعتينو ساعة في التجول في المتحف  لمدةو ألسبوع الواحد في ا ثالثة أيامبواقع  الفلك و 

 حجرة التربية المتحفية 
 مكان الدراسة بالمتحف المصري  – 3
 :الدراسة فاهدأ
زيادة نموهم المعرفي  أجل من للكفيف وأثرية تاريخية معلومات العطاء الدراسة هدفت -
 المجتمع في ادماجهمو 
اإلنتباه والذاكرةالسمعية في اكسابهم  مهارات في العاديين على المكفوفون تفوق استغالل -

 حودايت من التراث التاريخيو جكايات و  معلومات تاريخية
 والحضاري األثري حسهم لتنمية اللمس حاسة استغالل -

 :أهمية الدراسة
 المعرفي للمكفوفين و التأكيد علي أهمية برامج األنشطة المتحفية في تنمية النم -
بين جوانب و التأكيد علي الصلة التربوية الهامة بين برامج األنشطة المتحفية للمكفوفين  -

 التعلم لهم 
 إضافة مادة تاريخية سهلة للمكفوفين من خالل المتحف  -
 .توفير مادة علمية هامة تفيد القائمين علي تخطيط المناهج التربوية للمكفوفين  -
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 :مصطلحات الدراسة
 effectivenessفاعلية 

تشير إلي أكثر الوسائل قدرة علي تحقيق و الفاعلية هي الكفاءة التي يوصف بها فعل معين    
  ( 75:  3)  1 الهدف

تشير الدراسة الحالية إلي الفاعلية بأنها الدور الذي يمكن أن يقوم به برنامج األنشطة المتحفية و 
الذي يتضح من خالل المقارنة بين القياسين القبلي و المعرفي لدي المكفوفين ، و لتنمية النم

 البعدي للمجموعة التجريبية و 
 Programبرنامج 
 تهدف إلي إنماء شخصية الطفل في جوانبها جميع الخبرات التربوية التي و البرنامج ه

 (17:  1)يتسق مع األهداف التربوية الشاملة و المتعددة نم
 العملية التي يقوم بها الطفل الممارسات و االلعاب و مجموعة من األنشطة و البرنامج ه

المعلومات و توجيه من جانب المشرف الذي يعمل علي تزويده بالخبرات و تحت إشراف 
حل المشكالت و االتجاهات التي من شأنها تدربه علي أساليب التفكير السليم و المفاهيم و 

 (15:  10)االستكشاف و التي ترغبه في البحث 
  البرنامج خطة تعليمية منهجية تحتوي علي مجموعة من الوحدات المقترحة لتحقيق

 ( 97:  7)تمهد كل وحدة للوحدة التي تليها و أهداف معينة 
  الممارسات المحددة و يقصد بالبرنامج في الدراسة الحالية أنه بناء متناسق من الخبرات و

الذي و الكامل و الشامل و النم بأهداف مسبقة في صورة وحدات تساعد الطفل الكفيف علي
 بالتالي تساعده علي تنمية قدرته المعرفية . 

 The program of museum activitiesبرنامج األنشطة المتحفية 
حضاريا  ذوي االحتياجات الخاصةو العادي   تربية الطفلو هي برامج أنشطة العداد    
المتحف التي تمكنه من اكتساب العديد و ذلك من خالل العالقة المباشرة بين الطفل و ثقافيا و 

 (37:  9) 2المهارات و من الخبرات 

                                                           
 الرقم األول يقصد به المرجع في قائمة المراجع واألرقام التالية يقصد بها رقم صفحات الكتاب اوالمجلة  1
  تعريف خاص بالباحثة 2
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 developmentتنمية 
هذا التغيير يتم و يقصد بها التغيير االيجابي لمجموعة أطفال المجموعة التجريبية ،      

من خالل اختبار المعلومات اآلثارية و ،  المعرفي للمكفوفينو مقياس النم رصده من خالل 
 ( 45:  5)بعد تطبيق البرنامج و قبل للمكفوفين 

 Cognitive development المعرفيو النم
الرموز، ويقصد بالرموز كل  فهمالتفكير القائم علي النشاط العقلي وأدواته في و المعرفي هو النم -

التفكير أدوات مختلفة كل االختالف الرموز التي يستخدمها و يشير إليه، و ما ينوب عن الشيء أ
  منها الصور الذهنية والمعاني، واأللفاظ،

المعنى العام الذي يشمل التفكير لجميع المعلومات العقلية، ومن التصور و المعرفي هو النم -
 ( 95:  11) غيرهاو النقد و االستدالل و الفهم و التذكر والتخيل إلى عمليات الحكم و 

 :المعرفي للكفيف  والنم
المعرفي لدي الكفيف تجعله يجد صعوبة في تمييز نفسه عن اآلخرين. وفي مرحلة  والنم   

متقدمة يجد الطفل صعوبة في عمليتي التمثل والمواءمة )في مرحلة ما قبل العمليات( وذلك 
بسبب محدودية الخبرات البيئية. ومن األشياء البيئية التي يصعب على الكفيف الوصول إليها، 

الصغيرة جدًا، واألشياء الكبيرة جدًا، واألشياء البعيدة، والحيوانات الخطرة، ومفهوم اللون، األشياء 
 (73:  11) .والعالقات المكانية. كما ويجد الطفل الكفيف صعوبة في مفهوم الوقت والمسافة

  :الطفل الكفيف
عينه  الشخص الذي ال يمكنه إدراك الموجودات المحيطة به باستخدامو الطفل الكفيف ه -

المجردة. فقد يولد اإلنسان كفيفا وقد يضعف بصره إلى أن يصل إلى كف البصر في 
 مراحل عمرية تالية 

 10) .الشخص الذي ليست لديه القدرة للقيام بأي عمل يكون البصر أساسهو الكفيف ه -
:7) 

 كاآلتي: و هو تتأخذ الدراسة تعريفا مناسبا للدراسة الحالية و  -
الطفل الذي يعجز عن استخدام بصره في عملية التعلم بما يستدعي و الطفل الكفيف ه -

 .ذلك العجزو تعديل الخدمات التربوية الالزمة لنموه المعرفي بأسلوب يتفق 
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 اإلطار النظري: والدراسات السابقة 
 المعرفي للمكفوفين و برامج أنشطة متحفية لتنمية النم    

 بمتحف اللمس في اثينا Sosil  2004 Davidدراسة دافيد سكوسيل (1)
علي تقديم أحد األنشطة  2004دافيد سكوسيل بمتحف اللمس في اثينا دراسة  هدفت

الحديثة حيث ُسمح للمكفوفين باعطاء فكرة عما ينشدونه في المتحف عن طريق التصور من 
كان و الحكايات ، كما عبر رجال اآلثار عن وجهه نظرهم التخصصية ،  و خالل الحواديت 
)فاعلية خبرات األنشطة المتحفية في زيادة القدرات المعرفية لدي األطفال عنوان الدراسة 

  (المكفوفين
 اشتملت الدراسة علي التقسيمات اآلتية :      

  :القسم األول
تم اختيار القطع علي أساس أنها تفي بالهدف من خالل و مخصص لآلثار اليونانية     

 معظمها مصنوع من الجص . و هي قطع مقلدة و ادراكها عن طريق اللمس 
الخطر في أن تتحطم و تكوينها و كان االختالف حول االحساس بالمادة األصلية و 

كان الحل الوسط بالحصول علي رخام قديم غفل و المعروضات إذا كانت قطع أصلية 
  فر بارزح  و استخدامه كنوع من المشهيات في سبيل استكشاف النسخ المقلدة من تماثيل و 

  :القسم الثاني
يضم ماكينات معمارية مصغرة تساعد الكفيف علي أن يزور معبد البارثينون كما كان     

لم يقتصر هذا القسم علي المباني األثرية فقط حيث طلب المكفوفين و مقاما بواسطة يديه ، 
أصبح المتحف يؤدي خدماته و مستشفي و نماذج لمباني حديثة مثل برج سكني، عمارة أ

 معاصر علي السواء و تعليمي عملي بتعبير تاريخي  كمصدر
  :القسم الثالث

صالة مبيعات ألجهزة وسائل معاونة ضعاف البصر و عبارة عن صالة عرض     
ألعاب متنوعة بطريقة و فيه أالت كاتبة بطريقة برايل من مختلف بالد العالم و المكفوفين و 

 األسطح المميزة جهاز األوبتاكون و مكعب روبيك ذو برايل 
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زيادة القدرات و قدم حصائية بين البرنامج الماسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة دالة إو 
الخبرات المعرفية لدي المكفوفين بعد ممارسة و المعرفية لدي المكفوفين ، كما أسفرت  عن نم

 (75-29: 13) مات المتحفيةتعديل الطرق االستكشافية للوصول للمعلو و البرنامج المعد لهم 
في متحف Philippe de Montebello,2006 دراسة فليب دي مونتيبيلو( 2)

 المتربوليتان 
دورها و عنوانها )المتاحف و  2006في متحف المتربوليتان و دراسة فليب دي مونتيبيلهدفت 

المعرفي لدي المكفوفين من خالل  و إلي تنمية النم المعرفي لدي المكفوفين(و في رفع النم
، وتمثلت  2006ذلك في عام و السماح لهم بممارسة لمس المقتنيات مع الشرح المصاحب 

اعتمدت الدراسة و مشكلة  الدراسة في إن الكفيف ال يستفيد من زيارته للمتحف بأي معلومات 
نت مدة الدراسة كاو علي المنهج التجريبي لمجموعة واحدة من أريعة أوالد في سن السابعة 

 جاءت نتائج الدراسة عن وجود عالقة دالة احصائيا بين زيارة الكفيف للمتحفو ثالثة أسابيع 
 ( 82:122:  19)بين زيادة نموه المعرفي و  مع السماح له بلمس المقتنيات

 بمتحف بوسطن لألطفال Maria Skanr 2007 دراسة  ماريا سكنر ( 3)
دي المعرفي ل وتنمية النملفاعلية برنامج تعليمي )عنوانها و دراسة ماريا سكنر هدفت 

إلي إتاحة الفرص لالستكشاف والتعلم لدي األطفال ( لمكفوفين في متحف بوسطنا
المكفوفين من خالل برنامج تعليمي استكشافي، واشتملت الدراسة علي إقامة  المعارض التي 

تنظيم رحالت تعليمية مع األطفال في حديقة و تضم الفن المعاصر والخبرات الفنية الشاملة 
اكتشاف ما حولهم كما قامت الدراسة بتجربة فريدة من خالل و المتحف حيث االنطالق 

السماح لألطفال المكفوفين بلمس المقتنيات التي  كان يمنع لمسها ثم اعطائهم فرصة للتعبير 
يبي لمجموعة واحدة من سته اعتمدت الدراسة علي المنهج التجر و الفني لما شاهدوه باللمس 

ذلك لمدة ثالث شهور بواقع ثالث أيام في األسبوع ، كما و ثالث بنين و أطفال ثالث بنات 
نتائج  اسفرتو المعرفي، و القياس البعدي علي اختبار النمو علي القياس القبلي  اعتمدت

يادة بين ز و الدراسة عن وجود عالقة ذات داللة احصائيا بين لمس المكفوف للمقتنيات  
 (59 – 33:  18)النموالمعرفي لديه
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 متحف فيينا في  John William 2008 ويليامدراسة جوهان ( 4)
في متحف فيينا بدراسة بعنوان )أنشطة  William  John  2008ويليام قد قام جوهانو 

المعرفة للطفل و هدفت الدراسة إلي زيادة نمو  المعرفي للمكفوفين( والنممتحفية لتنمية 
إعداد تضمنت الدراسة علي و الكفيف لمعرفة حضارة بالده من خالل لمس اآلثر في المتحف 

بهدف إكساب المكفوفين  ذلكو فيينا  متحف مكفوفين فيلمجموعة من النماذج التعليمية ل
مجموعيتين األولي مجموعة تجريبية تتكون اشتملت الدراسة علي و  أثريةو معلومات تاريخية 

خمسه أفراد من المكفوفين يزرون المتحف لمدة ثالثة أسابيع بواقع ثالثة أيام في األسبوع من 
علي  لكن ال تزور المتحفو المجموعة الثانية مجموعة ضابطة من نفس المدرسة  للمتحف،

إلي أن يكون األسبوع األخير  أن يبدأ اليوم الواحد بشرح بعض المقتنيات لقاعة واحدة
الصلصال، و المتحفية حيث يمارس فيه الكفيف النحت علي الطين  مخصص لورش التربية

  أداء المكفوفين مالحظةوصف البرنامج قد استخدم الباحث المنهج الوصفي القائم علي و 
:  17) .المعرفي لديه و جاءت نتائج البحث إن زيارة الطفل المكفوف للمتحف تزيد من النمو 

35 -78) 
 Alfred, Lucis and  لوبيز لوجانو أوستن وليونارد سيز لو و  ألفريد دراسة( 5)

anther  2009  متحف المعبد العظيم في مكسيكوسيتي 
في متحف المعبد العظيم  2009لوبيز لوجان بدراسة و لوبيز أوستن وليوناردو  قاما ألفريد

بعنوان )فاعلية برنامج اختبار الحواس لتنمية بدراسة سيتي بالمكسيك و بمدينة مكسيك
سنة من االناث  8نة الدراسة من عشرة أطفال بعمر تكونت عيو المعرفي للمكفوفين(، و النم
اعدت الدراسة ترتيبات خاصة للمكفوفين من خالل برنامج" خيار جديد للحواس  قدو الذكور، و 
تضمن البرنامج علي تدريب موظفين المتحف علي يد مدربين متخصصين  لتعريفهم و 

من فاقدي الكبار و بخصائص المكفوفين الفادتهم من خالل زيارة مجموعات األطفال 
 كتبت شروحها و وضعت فيها نماذج للمعروضات ليلتمسها المكفوفون حيث متحف البصرلل

 :12) ية لصالح القياس البعدي لمجموعة الدراسةجاءت نتائج الدراسة ايجابو بطريقة برايل 
17- 29). 
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 الطبيعيالمتحف االمريكي للتاريخ  فيElin F Futar  2011 إلن ڤ. فوتر دراسة( 6)
الذي و  في المتحف االمريكي للتاريخ الطبيعي 2011إلن ڤ. فوترالباحث  هدفت دراسة    

المعرفي لدي و ثأثير المتاحف علي زيادة النم إلي معرفة مدييقع في مانهاتن،نيويورك 
من خالل دراسة بعنوان )زيادة الجوانب المعرفية للمكفوفين من خالل الزيارات المكفوفين 

ت الدراسة إلي تعريف الكفيف علي البيئة الخارجية المحيطة به اعتمدو ،  المتكررة للمتحف(
فراد من األطفال في سن السادسة أ 7تمثلت العينة علي و  في المجتمع من خالل المتحف ،

لمدة بواقع زيارة المتحف عاما كامال مدة الدراسة  استمرتو  من مدرسة واحدة ،و من الجنسين 
تدريب المكفوفين علي التمييز بين أصوات اشتملت الدراسة علي و ، يوم واحد في األسبوع 

الحيوانات التي و  لنفس الطيورفي نفس الوقت كانوا يتحسسون عينات لها محنطة و الطيور 
 في التعامل مع المكفوفين  متخصصيند تمت الدراسة بمساعدة قو قاموا بتقليد أصواتها 

فروق ذات داللة اثبتت النتائج عن وجود و تشجيع زيارة المكفوفين لمجموعة مختارة للمس . و 
 البعدي لصالح التطبيق البعدي و درجات أطفال الدراسة في التطبيق القبلي بين متوسطي 

(14 :72- 91) 
 متحف العلوم بانجلترا Williams Betty Lan 2012 ودراسة بيتي ويليامز ل(7)

 دور المتاحف فيعنوانها )و   2012بمتحف العلوم بانجلترا و هدفت دراسة بيتي ويليامز ل   
المعرفي لدي المكفوفين( إلي مساعدة األطفال المكفوفين للتعرف علي مقتنيات و النم زيادة

تكونت عينة الدراسة علي ثالث و زيادة الخبرات المعرفية لديهم عن أصل األشياء ، و المتحف 
سنة من مدرسة واحدة ومتجانسين في الحالة االقتصادية  12ثالث بنات من سن و بنين 

تضمنت الدراسة علي معرض و استخدمت المنهج التجريبي لمجموعة واحدة ، و االجتماعية ، و 
المنازل القديمة و السفن و القطارات و بلمس نماذج الطائرات للمكفوفين سمحت فيه لألطفال 

جاءت نتائج الدراسة بوجود فروق ذات داللة و أخذوا يقرأون األوصاف البارزة باليد، و 
 (63 -45: 20)إحصائية لصالح التطبيق البعدي 

 باسبانيا وفي متحف باردFults Sounis,B 2014دراسة ساونيس فالتس ( 8)
لمس  عالقة(عنوانها و باسبانيا و في متحف بارد 2015 ساونيس فالتسهدفت دراسة     

قامت الدراسة علي السماح و ، نموهم المعرفي(تنمية ب المكفوفين لمعروضات المتحف
اللوحات الفنية الشهيرة ، كما تضمن البرنامج المقدم و الفسيفساء و للمكفوفين بلمس األسلحة 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A5%D9%84%D9%86_%DA%A4._%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
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للمكفوفين وذوي اإلعاقات البصرية تصّور مضمون األعمال الفنية عبر لمسها. كما وفر 
المتحف أطباقًا خاصة لطعام الكالب المتخصصة في إرشاد المكفوفين إضافة إلى تعليمات 

 (29 -14:  15)صوتية للزوار ُتْعِلمهم بالطريقة الفضلى الستكشاف اللوحات بمفردهم 
جات النتائج و البعدي للدراسة و القياس القبلي و المنهج الوصفي اعتمدت الدراسة علي و  

  المعرفي لدي المكفوفينو بفاعلية البرنامج القائم علي اللمس لزيادة النم
 متحف بروكلينبJallawy Geller Corole 2015دراسة جلير جالوي ( 9) 
بالمتاحف تجاه عنوانها )برنامج لتطوير أداء العاملين و هدفت دراسة جلير جالوي    

ت المتحف، كما هدفت المكفوفين( إلي تحليل كل مشاكل المكفوفين للتعرف علي محتويا
تمثلت أهمية الدراسة في تصميم و إلي جعل العاملين بالمتحف كفريق عمل إيجابي. الدراسة 
بالمجال لكي يطوروا برامج الزيارة للمكفوفين بحيث يسمح لهم العاملين أداء لتطوير  برنامج
عداد برنامج متكامل ذلك من خالل او   ممارسة اآلنشطة التي تناسب خصائصهم ،و باللمس 

كانت نتائج و  ترديد األصوات و الخيال و مس السعاد االطفال بزيارة المتحف من خالل الل
عرفي لدي المكفوفين في القياس البعدي المو البرنامج ايجابية حيث ارتفعت درجات النم

 (157 -123: 16) للدراسة 
  :فروض الدراسة

 تحاول الدراسة الحالية التحقق من صحة الفروض التالية :      
في المكفوفين  طفالال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات األ -1

 في المجموعة الضابطة بين متوسطات درجات األطفال المكفوفين و المجموعة التجريبية 
 المعلومات اآلثارية للمكفوفين في التطبيق القبلي الختبار 

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات األطفال المكفوفين في  -2
طة  بين متوسطات درجات األطفال المكفوفين في المجموعة الضابو المجموعة التجريبية 

 المعرفي للمكفوفين و في التطبيق القبلي لمقياس النم
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات األطفال المكفوفين في    -3

البعدي الختبار المعلومات اآلثارية للمكفوفين  و المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي 
 لصالح التطبيق البعدي  
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توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات األطفال المكفوفين في  -4
المعرفي للمكفوفين  و البعدي لمقياس النمو المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي 

       .لصالح القياس البعدي
  :اإلطار النظري

 تعريف التربية المتحفية 
 ذوي االحتياجات الخاصةو العادي  الطفلتربية و هي برامج أنشطة تهدف إلي إعداد     

المتحف التي تمكنه من و ذلك من خالل العالقة المباشرة بين الطفل و ثقافيا و حضاريا 
 (29:  9)  3 .المهاراتو اكتساب العديد من الخبرات 

  :أهمية التربية المتحفية
 الحفاظ علي الهوية القومية و التربية المتحفية تزيد من شعور الطفل باآلنتماء للوطن  -1
 التربية المتحفية حصن أمان لبناء االنسان من أجل المجتمع -2
التي بالتالي و تكمن أهمية األنشطة المتحفية في مدي السماح بايجابية الطفل في التعلم  -3

، كما تسمح للطفل بالنشاط الحر التلقائي لدي الطفل الكفيف  تزيد من طاقاته المعرفية
الصلصال و الخامات المختلفة مثل الطين و المحنطات و القائم علي استعمال النماذج 

 غيرها من الخامات التي تناسب الكفيف و 
االستكشاف و االعادة و التكرار و برامج اآلنشطة المتحفية تزيد من أساليب التعلم بالمناقشة  -4

مشاهدة مقتنياته و ذلك من خالل التجول عبر قاعات المتحف و وذج أسلوب التعلم بالنمو 
  .عن طريق اللمس

ذلك عن طريق بناء العقول الواعية و التربية المتحفية لها دور فعال في تقدم المجتمع  -5
 (31:  9) الواعدة القادرة علي الحفاظ علي بالدها .

 أهداف التربية المتحفية المقدمة للطفل الكفيف 
 تنمية االنتماء الوطني لدي الطفل الكفيف  .1

                                                           
  :تعريف خاص بالباحثة 3
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البحث عن طريق مساعدته على المحاولة و إشباع رغبة الطفل الكفيف فى االستكشاف  .2
االستكشاف بطريقة و بالبحث محاوالته و االستكشاف بنفسه لمعرفة ردود تساؤالته و الخطأ و 

 النماذج في حجرة التربية المتحفية . و المقتنيات لمس 
األنشطة المتحفية لأللطفال الخبرات المباشرة لهويته القومية من خالل لمس يتيح برنامج  .3

تاحة الفرصة لممارسة األنشطة التي تناسبهم في قسم التربية و المحتطات و النماذج  ا 
  .المتحفية

إتاحة فرصة اللعب التمثيلى لأللطفال من خالل منهج الوحدات المقدم فى البرنامج .  .4
دراك التشابه و تنمية و    .االختالف بين االشياء من خالل حاسة اللمسو ا 

 يناسب إمكانياته و حاجات كل طفل كفيف بما يناسبه و ممارسة أنشطة فنية حسب ميول  .5
  :ماهية األنشطة المتحفية

تتعد بها ألوان الممارسات و األنشطة المتحفية نوع من البرامج التي تٌقدم في المتاحف     
المعاني التي ال يمكن ألي لغة أخري أن تنقلها ، فالمتاحف نقل و الهادفة إلي شحذ الحواس 

 (  42: 9) الخبرات المعرفية المتكاملة .و  تحمل كل فنون الحياة
قد أجمعت كل الدراسات السابقة علي أهمية دور المتاحف كأحد الوسائل المعينة علي و     

شاركة من خالل ورش المو االدراك فاألنشطة المتحفية تتيح لألطفال فرص العمل و الفهم 
المجسمات و التربية المتحفية، كما تتيح لهم الخبرة المباشرة سواء من خالل المحنطات أ

 اللعب التمثيلي. و التمثيليات و أ
ثراء مهارات و تحقيق الذات و كما إن األنشطة المتحفية تتيح لألطفال الشعور بالمتعة     ا 

القيم و تهتم بتزويد الطفل باالتجاهات حفية لذلك فإن األنشطة المتو التعبير الحر، و االتصال 
السائدة في مجتمعه، كما تراعي ضرورة إنسجام هذه الخبرات مع ثقافة المجتمع الذي يعيش 

 مجتمعه . و لذاته فيه  حتي يستطيع أن يكون عضوا نافعا 
من خالل األنشطة المتحفية يمكن أن يتزود الطفل بمهارات التفكير السليم التي توصله و     

في أقصر زمن ، كما تجعله يكتشف قدراته الخاصة من خالل و لحل مشاكله بأقل مجهود 
 أنشطته المختلفة بالمتحف .و الذي يتعاون معهم في تفاعالته و اآلخرين المحيطين به 
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 تعريف الطفل الكفيف 
الطفل الذي يعجز عن استخدام بصره في عملية التعلم بما يستدعي و الطفل الكفيف ه   

 (13:  10) ذلك العجزو تعديل الخدمات التربوية الالزمة لنموه المعرفي بأسلوب يتفق 
  :أوال : الخصائص النفسية

 الخوف من المراقبة المستمرة من اآلخرين. -
 بالتوتروعدم األمنالشعورباإلجهادالنفسي واالحساس  -
 الشعوربالنقص الناتج عن عدم قدرةالكفيف علىمنافسة أقرانه المبصرين -
 عدم التمتع باإلتزان األنفعالي ممايولد لديهم مخاوف وهمية مبالغ فيها -
 لإلضطرابات اإلنفعالية والشعورباليأس. الكفيف أكثرعرضة -

 ثانيا : الخصائص المعرفية 
 من حيث الذكاء  –أ 

نعدام القدرةالكفيف لد - اإلستكشاف وجمع  على يه قصورفي معدل نموالخبرات وا 
 الخبرات وتوسيع دائرته المعرفية 

البصري واليمكنهم  الكفيف لديه قصورفي العمليات العقلية العليا مثل التصور -
 التخيلي باستخدام عناصربصرية مارسة النشاط

 من حيث االدراك  –ب 
لى المعلومات يواجه الكفيف صعوبة في تعلم بعض  - المفاهيم بسبب اإلفتقارا 

التي التزوده إالبمعلومات جزئية عما حوله  البصرية إلنه يعتمدعلىالحواس األخرى
 من مظاهر 

المكفوف يواجه مشكالت في مجال إدراك المفاهيم ومهارات التصنيف مثل مفاهيم  -
 (43:  4) الحيزوالمكان والمسافة

 من حيث التذكر  –ج 
أقل تذكر لألشياء من المبصر وأنه غير قادر على الربط بين األشياء كما ان الكفيف     

 (45:  4)  والموضوعات ترابط األفكار يفتقد القدرة على
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  :المعرفي لدي الكفيف  وخصائص النم
المعرفي للطفل الكفيف أنه يفتقد شيئًا بالغ األهمية في المعرفة و من خصائص النم    
نما يلجأ إلى الحواس األخرى )السمع، اللمس( التعلم، ألنه ال و  يستطيع استخدام البصر وا 

 الكتساب المعرفة. وكنتيجة لذلك ال يكتسب الطفل المعرفة الكافية عن بيئته .
 هي : و المعرفي لألطفال المكفوفين و هناك ثالث محددات أساسية للنمو 
 مداها .و محددات ترتبط بتنوع الخبرات  -1
 الحركة والتنقل .محددات ترتبط بمجال  -2
 .محددات ترتبط بامكانية ضبط البيئة والسيطرة عليها -3

المعرفي قد ال يكون ملحوظًا في األشهر األولى و أن أثر اإلعاقة البصرية على النم نجدو     
شهور( فقد ال يندفع إلى األشياء  5إلى  4من عمر الطفل، ولكن عندما يبلغ الطفل عمر )

يديه نحوها مما يؤخر انتباهه إلى العالم من حوله. ومع أن  يوجهو التي توضع بين يديه أ
حاستي السمع واللمس قد تعطيان نماذج منظمة، لكنهما ال تؤديان نفس الوظيفة المتكاملة 

 .الكلية التي تؤديها حاسة االبصار
 المعرفي لدى المكفوفين:و تقييم النم

المكفوفين من حيث قياس الجوانب يهتم الباحثون في مجال االعاقة البصرية بتقييم     
 خاص يمكنا من استخالص نتائج هذه الخصائص و العقلية المعرفية لديهم على نح

ان متوسط ذكاء االطفال المكفوفين على مقياس ستانفورد بلغ حوالي مائة وكان ادؤاهم  -1
بط في اختبارات االدراك البصري والتعبيرات الحركية وتتابع الذاكرة البصرية والترا

 البصري اقل من المتوسط
ان مستوى الفهم والتفريق بين المتشابهات لدى االطفال المكفوفين كان اقل مقارنة  -2

 بأقرانهم المبصرين..
 لم توجد فروق ذات داللة بين المكفوفين واقرأنهم من المبصرين في القدرة على التفكير -3
ن كان اقل مقارنة بأقرانهم من أن مستوى المعلومات العامة لدى االطفال المكفوفي -4

 االطفال المبصرين.
المعرفي للمكفوفين إال ان هناك تطور كبير و وعلى الرغم من هذا القصور في قدرات النم -5

  :ذكائهم وذلك إذا توافرت العوامل اآلتيةو في نم
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 * زيادة االهتمام بتربية وتعليم وتأهيل المكفوفين.
 ية والرعاية الصحية * توفر الخدمات االجتماعية والنفس

 (56:  6)  * االتجاه السائد الذي ينادي بدمج المكفوفين وتعليمهم في المدارس العادية.
 المعرفي للكفيف و معوقات النم

 يجد الطفل صعوبة في تمييز نفسه عن اآلخرين.  -
يجد الطفل صعوبة في عمليتي التمثل والمواءمة )في مرحلة ما قبل العمليات( وذلك  -

 بسبب محدودية الخبرات البيئية. 
يصعب على الكفيف الوصول إلي األشياء الصغيرة جدًا، واألشياء الكبيرة جدًا، واألشياء   -

ا ويجد الطفل الكفيف البعيدة، والحيوانات الخطرة، ومفهوم اللون، والعالقات المكانية. كم
 .صعوبة في مفهوم الوقت والمسافة

يجد صعوبة في تطور بعض المفاهيم التي تعيق انتقاله من مرحلة العمليات الملموسة  -
اللغوي، فيأخذ وقتًا أطول من و )الطفولة الوسطى(. ويظهر على هذا الطفل بطء في النم

الطفل العادي لربط الكلمة بمعناها وعادة ما تتطور المفاهيم لدى الطفل الكفيف عن طريق 
 توفير النماذج ووصف وتفسير اآلخرين وهذه تعتبر مصادر ثانوية في تقديم المعرفة. 

تعتمد و بصرين. التباين في الذكاء بين المكفوفين ال يختلف عن التباين الموجود بين الم -
 ( 78:  7) التدريب و علي البيئة المثيرة للتعلم 

  :التجرييب للدراسة اإلطار
  :عينة الدراسة

ة أطفال خمسو ة أطفال من الذكور ينة من مدرسة واحدة للمكفوفين خمس)أ ( تم اختيار الع
مجموعة أخري ضابطة تماثل و محموعة تجريبية   ستة 12إلي  8من االناث في أعمار من 

 الجنسو السن و التجريبية في العدد 
ذلك بهدف و ( تم اختيار العينة متماثلة في الخبرات المعرفية كل مرحلة عمرية علي حدة  2)

 .المعرفي و تطبيق برنامج األنشطة المتحفية لتنمية النم
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  :منهج الدراسة
ذلك عند اختيار المجموعة التجريبية الواحدة لتطبيق متغير الدراسة و المنهج التجريبي: 

المعرفي )من و اختبار النمو برنامج األنشطة المتحفية لتنمية الوعي المعرفي لدي المكفوفين و هو 
 .بعدياو إعداد الباحثة ( قبليا 

 أدوات الدراسة 
 ن إعداد الباحثة م -المعرفي لدي المكفوفين و برنامج األنشطة المتحفية لتنمية النم -
 من إعداد الباحثة            للمكفوفين          اختبار المعلومات اآلثارية -
 المعرفي للمكفوفين                          من إعداد الباحثة و مقياس النم -

 إجراءات الدراسة 
في   مدرسة ليسيه الحرية بباب اللوقتقديم البرنامج لمجموعة واحدة متجانسة من أطفال   -

 لمدة ثالث ساعات  ثالثة أيام، في كل أسبوع  شهور فصل الصيف بواقع ثالث
نفس البرنامج لمجموعة واحدة متجانسة من مدرسة ليسيه الحرية باب اللوق في  تقديم  -

 لمدة ثالث ساعات ثالثة أيامفصل الشتاء بواقع ثالث اسابيع ، في كل أسبوع 
ذلك للتأكد من فاعلية برنامج و الدراسة علي محموعتين في أوقات مختلفة ير كر ت محاولةو   -

 المعرفي للمكفوفين .و األنشطة المتحفية لتنمية النم
المعرفي لدي المكفوفين من و بتصميم برنامج األنشطة المتحفية لتنمية النم دارسةقامت القد و  -

 : الخطوات التالية االجابة علي خالل 
 To whomلمن ؟ 
 خمسةو ة أطفال من الذكور عينة من مدرسة واحدة للمكفوفين خمساالجابة تتمثل في و     

 ستة 12 إلي  8 أطفال من االناث في أعمار من
 whyلماذا ؟ 

وتفيدنا االجابة عن هذا السؤال من خالل تحديد أهداف البرنامج المطبقة في الدراسة     
فلسفة العمل في هذا البرنامج في تنمية الوعي المعرفي  تتركزو وصياغتها صياغة إجرائية 

مساعدتهم علي حل مشكالتهم بصورة أفضل إذا و لدي المكفوفين لمواجهة العالم من حولهم 
المعرفي لدي المكفوفين و أن هناك إجماع للدراسات السابقة علي أنه من الممكن تنمية النم

 ك . متحفية تساعدهم علي ذلو من خالل برامج تربوية 
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 Whenمتي ؟ 
لي سبتمبرو ثالث شهور من يوليتم تقديم البرنامج خالل  - زيارات في  بواقع ثالث ا 

مدرسة ليسيه الحرية ، لمدة ثالث ساعات لمجموعة واحدة متجانسة من أطفال األسبوع
  بباب اللوق

 المعرفي للمكفوفين و أسس بناء برنامج األنشطة المتحفية لتنمية النمأوال :
 . ميل الكفيف للتحدث بصوت مرتفع أكثر من المبصرين البرنامج يراعي   -
المعرفي للمكفوفين يراعي ميل الكفيف للتحدث و برنامج األنشطة المتحفية لتنمية النم  -

ببطء بالمقارنة بالمبصرين مع قلة استخدام اإليماءات والتعبيرات الوجهية المصاحبة 
 .االعتماد علي لمس المقتنيات و للكالم 

يحاول أن يكون مجال  المعرفي للمكفوفينو األنشطة المتحفية لتنمية النم تصميم برنامج  -
الطفل الكفيف متسع لفهم ما يقال وما يسمع ويلفظ عن طريق إكسابه الخبرات المادية 

 .داللة وباإلشياء وإلعطاء اللغة معنى ومفهوم ذ
الشيء الذي يسمعه  البرنامج يوظف حواس المكفوفين األخرى على إدراك ماهية  -

ويلمسه والقدرة على ربط تلك العالقة بالمفاهيم فمثال عندما نحدث الكفيف عن السمكة 
مسكها حيث تكون السمكة و نشرح له صفاتها فإنه يستطيع لفظ ما قيل عن السمكة أ

  .حقيقية وهنا يجمع عنها معلومات شاملة عن طريق شكلها ورائحتها وملمسها وطعمها
 . ير في طبقة الصوت بحيث يسير الكالم على وتيرة واحدةيراعي عدم التغالبرنامج ي  -
 . الوجهية والجسمية  البرنامج يبتعد كل البعد عن  استخدام اإليماءات والتعبيرات  -
صعوبة تكوين عالقات إجتماعية للمكفوفين مع األشخاص المحيطين  البرنامج يراعي   -

وعدم الثقة في  ،والميل إلى العزلة واإلنطواء ،بهم نظرا لصعوبة إدراك البيئة المحيطة
ذلك إعطائهم حرية في الحركة بمساعدة و محاولة التغلب عليها و  .الغير وفي النفس

  .المشرف
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  :تحديد أهداف البرنامجاألسس المرتبطة ب
 . التقليل من أثر ضغوط اإلحساس باإلعاقة البصرية - 1
 . بصريا ومساعدته على تقبل إعاقته المعاقبث الثقة فى نفس التلميذ  – 2
 . لتراث وطنه  االرتقاء بإدراكه الذاتى – 3
تزويده بالخبرات المعرفية التى تساعده على التعامل الصحى مع أفراد مجتمعه والبيئة  – 4

 . الخارجية المحيطة به فى كفاءة نسبية
 . واطمئنانمساعدته على االستقالل بقضاء حاجاته اليومية فى أمن وسالم  – 5
بالده بكيانه و مساعدته على الخروج من عزلته والتنقل من مكان إلى مكان معتزا بقوميته  –6

 . راضيا عن ذاته
 األثرية و زياده نموه المعرفي في المعلومات التاريخية  – 7
 التراثية في مجتمعه و تعميق فهمه ألهم القضايا األثرية  – 8
 تراث و اثار و تنمية روح االعتزاز بمقومات الوطن من حضارة  – 9

باعتبار الكفيف جزء من أبناء اآلثار و تكوين اتجاه ايجابي لتنمية قطاع السياحة  – 10
 .المجتمع

  :األسس المرتبطة بتحديد محتوي برنامج األنشطة المتحفية
  .أن يتالئم البرنامج مع الخصائص النفسية للمكفوفين – 1
التكرار في األنشسطة و يجب أن يوفر البرنامج الفرصة لألطفال المكفوفين في االعادة  – 2

  .إذا ما رغبوا في ذلك
   .أن يتالئم البرنامج بصورة فردية مع كل طفل علي حدة - 3
علي شريط كاسيت حتي يشعر الكفيف و تسجيل استجابات كل طفل في كراسة خاصة  – 4

  .قيمةاجاباته ذات و بأن أفكاره 
  .اكتساب معلومات جديدةو الفروق بينها و لمس اآلثار لمعرفة ملمس األحجار  – 5
  .األثاثو الحيواانات و السماح بمعرفة الفروق بين تماثيل األفراد  – 6
الرسم و النحت و ممارسة األنشطة المختلفة في قسم التربية المتحفية مثل لضم الحلي  – 7

  .للموهبين في ذك
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 األسس المرتبطة بأساليب التقويم: 
 يرتبط التقويم بأهداف البرنامج   -
ليس كعائق لهم عن طريق و المعرفي للمكفوفين و اعتبار التقويم جزء من تنمية النم  -

 زيادة الثقة في أنفسهم و المعرفي لديهم و النقد المستمر بل تقويم لتنمية النم
 األسئلة المفتوحة المتعددة النهايات و االهتمام باستخدام األسئلة المتشعبة   -
 عند تطبيق البرنامج : قد راعت الباحثة النقاط اآلتية و   -
 ذلك بهدف زيادة الثقة لدي المكفوفين و عمل مقدمة شيقة قبل بداية التجول بالمتحف  – 1
خبارهم إن الهدف منه هو تعريف األطفال بماهية البرنامج   -2  المعرفي لديهم .و تنمية النمو ا 
 رغباتهم و امكانيتهم و التنوع في األعمال التي يقوم بها األطفال المكفوفين حسب ميولهم   – 3
االستفادة علي قدر و رغيب األطفال المكفوفين في التدريبات الخاصة بالبرنامج ت – 4

 .استطاعتهم من الخبرات الموجهة لهم من خالل البرنامج
  :تحديد محتوي البرنامج

تم تحديد محتوي البرنامج في ضوء األهداف المحددة للبرنامج مع إ"تباع المعايير     
تنظيم محتوي البرنامج طبقا للتجارب العملية في المتاحف و االتجاهات الحديثة الختيار و 

 العالمية : 
  :قد تضمن محتوي البرنامج علي الموضوعات اآلتيةو 

  .المتاحف في حياة الشعوبو أهمية اآلثار  -1
  .ارتياد المتاحف جزء من حياة اإلنسان تشعره بهويته القومية -2
ذلك لجعل الكفيف جزء من و التعريف بمقومات الجذب السياحي في المتاحف  -3

  .المنظومة االرشادية في الدراسات المتحفية
أهمية ارتياد المتاحف لمعرفة األماكن األثرية في مصر من خالل اآلثار المتواجدة  -4

  .بالمتحف
 .الفروق بين ملمس األحجار من خالل السماح بلمس اآلثر معرفة -5
 .التعريف بمعالم اآلثر من خالل اللمس -6
   التربوية لزيارة و الثقافية و االجتماعية و االقتصادية و التعريف باألهمية السياسية  -7

  .المتاحف
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  .التعرف علي أدبيات زيارة المتاحف  -8
  .التعرف علي التاريخ المصري القديم  -9
  .الكفيف بعض فنيات التعامل مع الوافد األجنبي لزيارة المتاحفأعطاء  -10
استخدام خامات النحت و ممارسة األنشطة المتحفية في ورش التربية المتحفية  -11
  .المكعبات لتمثيل بعض المقتنات التي لمسوها سابقاو جمع الخرز و 
المتحف إقامة معرض لمنتجات الطفل الكفيف يقام في احتفالية كبري بحديقة  -12

  .المصري
  :برنامجضبط ال
لحساب صدق البرنامج تم عرضه علي مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال و      

قد أجمعت و بعض العاملين في مجال المتاحف، و طرق التدريس، و المناهج و العلوم النفسية 
  .أراء المحكمين علي صالحية البرنامج للتطبيق

 ة()إعداد الباحثللمكفوفين   اختبار المعلومات األثارية إعداد  -ثانيا  
( مفردة تغطي مقتنيات المتحف المصري من اآلثار 35من ) يتكون هذا االختبار   

الحيوانات و تضمن الوصف لتماثيل األسرة و أثار العصر اليوناني الروماني و الفرعونية 
التوابيت، كما يتضمن وصف لملمس األحجار و األثاث المنزلي و  السرائرو شواهد القبور و 

ذلك تكون الدرجة النهائية بو المختلفة مثل مرمر، جرانيت، شست، خشب، طين، فخار، 
حتي وصل إلي صورته النهائية بالخطوات  قد مر إعداد االختبارو ، ( درجة35)وه لالختبار
 اآلتية: 

              الهدف من االختبار – 1
المعرفي لدي المكفوفين و برنامج األنشطة المتحفية من تنمية النمقياس مدي تمكن      

معرفة لخصائص المواد و الكتساب معلومات أثرية ووصف للمقتنيات من خالل اللمس 
  .معرفة خصائصهاو المختلفة المصنوع منها اآلثار 

    االختبارصدق  -2
يقيمه ، كما تم التحقق ذي للميدان ال ل االختبارتم تحديد الصدق المنطقي بمعني تمثي     

لتقرير مدي صالحية  من الصدق الظاهري بعرض المقياس علي مجموعة من المحكمين
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قد أتفق جميع و تحقيق مدي ارتباط كل عبارة بالمكون الذي تقيسه و للتطبيق،  االختبار
 .قياس الهدف الذي وضع من أجله و صالحيته للتطبيق و المحكمين علي صدق االختبار 

                      ثبات االختبار – 3
ينة من مدرسة واحدة للمكفوفين علي عة بتطبيقه قامت الباحث لحساب ثبات االختبار     
سنة ، ثم  16إلي  12ة أطفال من االناث في أعمار من خمسو ة أطفال من الذكور خمس

 (  0,75الثبات )بلغ معامل و أسبوعين ، أعيد تطبيقه علي نفس أفراد العينة بعد مرور 
 المعرفي للمكفوفينو إعداد مقياس النمثالثا /

المتبع في نظام قد تم تحديد أسلوب القياس اللفظي و مفردة،  65يتكون المقياس من      
قد مر إعداد المقياس بمراحل عديدة إلي أن وصل إلي صورته و ،  Likert Scualeليكرت 

 النهائية بالخطوات اآلتية: 
                                       الهدف من المقياس ) أ (
ذلك من خالل القياس القبلي قبل و المعرفي لدي أفراد العينة من المكفوفين و قياس درجة النم   

أيضا من خالل القياس البعدي لبيان أثر البرنامج علي عينة و تقديم برنامج األنشطة المتحفية، 
 الدراسة التجريبية.

  .تحديد أهداف أبعاد المقياس)ب( 
في ضوء تناول الدراسات السابقة التي تناولت فاعلية برامج األنشطة المتحفية لتنمية    
  -االطار النظري للدراسة تم تحديد ثالثة أبعاد هي : و المعرفي لدي المكفوفين و النم

   .البعد األول: أهمية األنشطة المتحفية
يشير هذا البعد إلي األهمية التربوية لألنشطة المتحفية في إكساب المكفوفين معلومات و    

 .للحياة من حولهم حياتية قيمة تزيد من نموهم المعرفي و تاريخية 
  .المعرفي للمكفوفينو تنمية النم البعد الثاني : طرق 

البحث عن الطرق التي تكسب الكفيف الكثير من المعلومات و المقصود من هذا البعد هو    
  .النفسيةو الحياتية وفقا لخصائصة المعرفية و الخبرات التاريخية و 

  البرامج البعد الثالث: عوامل نجاح 
التعامل و تفاعل الطفل الكفيف مع أنشطة البرنامج يقصد بهذا البعد تجنب كل ما يعوق و    

  .دراسة كل أساليب التعلم الخاصة بالكفيفو معه طبقا لخصائصه النفسية 
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 ) ج( صياغة محتوي المقياس 
 .المقياس الثالثة( عبارة تغطي جوانب 65تم صياغة عبارات المقياس )   

 لحساب صدق المقياس: و 
تم تحديد الصدق اللفظي المنطقي بمعني تمثيل المقياس للميدان الذي يقيسه ، كما تم      

ذلك البداء الرأي و بعرض المقياس علي مجموعة من المحكمين و التحقق من الصدق الظاهري 
 حول دقة الصياغة اللفظية للعبارات .

جراء التعديالت التي أشاروا إليها أصبو في ضوء أراء المحكمين و      ح المقياس صالحا في ا 
 ( 65قد بلغ عدد عبارات المقياس )و صورته النهائية ، 

 (1جدول )
 المعرفي للمكفوفينو ضح توزيع عبارات مقياس األنشطة المتحفية لتنمية النميو 

 أرقام العبارات عدد العبارات مجموع أبعاد المقياس  م
 سالبة  موجبة  سالبة  موجبة  العبارات

 17: 1 7 18 25 أهمية األنشطة المتحفية  1
22  :35 

18 :21 

 47: 43 42: 36 4 15 19 المعرفي للمكفوفين و طرق تنمية النم 2
 65:  62 61:  48 4 17 21 عوامل نجاح البرنامج  3

 12 53 24   41   65 المجموع          
 إجراءات تطبيق الدراسة : 

يق آدائي للدراسة قبليا )اختبار المعلومات اآلثارية للمكفوفين( الختيار صحة تم تطب  -
 الثاني من فروض الدراسة                                  و الفرضين األول 

أنشطته لمدة ثالث و لبرنامج استغرق تطبيق او تم تنفيذ البرنامج علي عينة الدراسة التجريبية   -
  .أسابيع

 معالجتها إحصائيا و تم تطبيق أدوات الدراسة بعديا ثم رصد الدرجات   -
  :تفسريهاورابعا مناقشة النتائج 

  :مناقشة الفرض األول
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النمو املعريف لدى املكفوفنيتنمية ل أنشطة متحفية برنامجفعالية   

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات األطفال المكفوفين في      
المجموعة الضابطة  في بين متوسطات درجات األطفال المكفوفين في و المجموعة التجريبية 

 المعرفي للمكفوفينو التطبيق القبلي لمقياس النم
الختبار مدي صحة الفرض الثاني تم حساب قيمة )ت( بين متوسطي درجات المجموعتين و 

 الجدول التالي يوضح ذلك  و المعرفي للمكفوفين و في مقياس النم
 (2جدول )

 المعرفي للمكفوفينو مقياس النمنتائج اختبار ت للفرق بين متوسطي المجموعتين علي 
 الداللة االحصائية   قيمة ت  االنحراف المعياري  المتوسط  العدد العينة 

 غير دال احصائيا 0.23 11.06 117.55 10 المجموعة التجريبية 
 6.74 120.32 10  المجموعة الضابطة

  .درجة 325الدرجة الكلية للمقياس = 
من صحة الفرض األول من فروض الدراسة  إمكانية التحققيتضح من الجدول السابق و     
)ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات األطفال المكفوفين في وهو 

بين متوسطات درجات األطفال المكفوفين في المجموعة الضابطة  في و المجموعة التجريبية 
يرجع ذلك لتكافؤ الخبرات بين المجموعتين و للمكفوفين(  المعرفيو لقبلي لمقياس النمالتطبيق ا

قبل االستمرار في من حيث الحصول علي المعلومات اآلثارية التي تنقص المجموعتين 
  .األنشطة المتحفيةبرنامج 

 ينص علي و مناقشة الفرض الثاني 
ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات األطفال المكفوفين في )    

بين متوسطات درجات األطفال المكفوفين في المجموعة الضابطة  في و المجموعة التجريبية 
 (التطبيق القبلي الختبار المعلومات اآلثارية للمكفوفين

 وسطات درجات المجموعتينتم حساب قيمة "ت " بين متالثاني الختبار صحة الفرض و    
  الختبار المعلومات اآلثارية للمكفوفين

 (3جدول )
 المعلومات اآلثارية للمكفوفيننتائج اختبار "ت" للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين الختبار 

 الداللة االحصائية  قيمة ت  االنحراف المعياري  المتوسط  العدد المجموعة 
  11.06 21.21 10 التجريبية 

00.23 
 غير دال احصائيا 

 6.74 21.27 10 الضابطة 
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 درجة  35الدرجة الكلية لالختبار =      
يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات و     

بذلك تحقق صحة الفرض الثاني من فروض و المجموعتين في اختبار المعلومات اآلثارية 
قبل تعرضهم الدراسة كما يشير الجدول إلي تدني مستوي المجموعتين في المعلومات اآلثارية 

  .ألنشطة البرنامج المتحفي
  :ينص عليو مناقشة الفرض الثالث 

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات األطفال المكفوفين في المجموعة ) 
البعدي الختبار المعلومات اآلثارية للمكفوفين  لصالح التطبيق و جريبية في التطبيقين القبلي الت

 (البعدي
الذي يتناول نتائج و ( 4)للوقوف علي مدي صحة الفرض الثالث سيتم مناقشة جدول و    

مناقشة نتائج كل بعد من أبعاد و لي المجموعة التجريبية بعديا عو تطبيق المقياس ككل قبليا 
 األدوات الثالثة 

 (4جدول )
 الختبار المعلومات اآلثارية للمكفوفينالبعدي و نتائج اختبار )ت( بين متوسط درجات التطبيق القبلي 

 الداللة االحصائية  قيمة ت  االنحراف المعياري  المتوسط  العدد التطبيق 
 دالة احصائيا  9.85 11.06 117.55 10  القبلي

 9.85 281.61 البعدي  0.01
بعديا إلي وجود فروق ذات داللة و المعرفي للمكفوفين قبليا و تشير نتائج تطبيق مقياس النم     

ذلك لصالح التطبيق البعدي ، و البعدي و إحصائية بين متوسط درجات التطبيقين القبلي 
أما التطبيق البعدي فيعطي  117.55فتعطي نتائج التطبيق القبلي متوسطا يصل إلي  

يؤكد أيضا و ذلك يؤكد صحة الفرض الثالث من فروض الدراسة و 281.61متوسطا يرتفع إلي 
من للمكفوفين في تحقيق أهدافه المعرفي و علي فعالية برنامج األنشطة المتحفية لتنمية النم

 : جتمعية المو اآلثارية و الحياتية و المعلومات التاريخية و حيث زيادة المعارف 
التي تشير إلي أهمية ممارسة األنشطة و مناقشة نتائج البعد األول من أبعاد المقياس  ( أ)

 المعرفي للمكفوفينو المتحفية لتنمية النم
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 (5جدول )
 المعرفي للمكفوفينو لمقياس النم للبعد األول  البعديو نتائج اختبار )ت( بين متوسط درجات التطبيق القبلي 

 الداللة االحصائية  قيمة ت  االنحراف المعياري  المتوسط  العدد التطبيق
 دال عند مستوي  64.23 5.37 35.4 10 القبلي

 6.71 93.46 البعدي  0.01 
 درجة  95الدرجة الكلية للتطبيق البعدي = 

االئي  حوظة في متوسطات درجات المجموعة التجريبية( إلي زيادة مل5يشير الجدول )و     
المعرفي للمكفوفين ( فنجد و ) برنامج األنشطة المتحفية لتنمية النموهو تعرضت لمتغير الدراسة 

مما أعطي 93.46، أما التطبيق البعدي فوصل إلي  25.47متوسط الدرجات القبلية يسجل 
يرجع ذلك لفاعلية برنامج األنشطة المتحفية لتنمية و  0.01داللة إحصائية عند مستوي 

ذلك من خالل و  ومات اآلثارية للمكفوفينقياسه علي اختبار المعلو  معرفي للمكفوفينالو النم
أيضا أعطائهم فرصة و أعطائهم فروق لملمس األحجار و إتاحة الفرصة لهم بلمس المقتنيات 

اللوحات التذكارية ، كما إن إتاحة الفرصة لهم بممارسة الفنون داخل و التماثيل و للمس األثاث 
 تتيح لهم الحريةو لمتحفية من خالل الورش الفنية المختلفة التي تناسبهم حجرة التربية ا

يفيد هذا و ساعد بشكل كبير في رفع نموهم المعرفي، مما الشخصية في اختيار النشاط 
 ورش التربية المتحفية في حياة الكفيف و المتاحف المصرية و الجدول إلي أهمية اآلثار 

المعرفي و طرق تنمية النمالتي تشير إلي و مناقشة نتائج البعد الثاني من أبعاد المقياس  ( ب)
 .للمكفوفين 

 (6جدول )
 المعرفي للمكفوفينو البعدي للبعد الثاني  لمقياس النمو نتائج اختبار )ت( بين متوسط درجات التطبيق القبلي 

 الداللة االحصائية  قيمة ت  االنحراف المعياري  المتوسط العدد التطبيق 
 دال عند مستوي  63.65 2.2 14.94 10 القبلي 

 3.3 34.08 البعدي  0.01
 درجة  40الدرجة الكلية للبعد الثاني = 

( نجد أن التطبيق القبلي للمقياس يعطي متوسط درجات 6مما سبق نجد إن جدول )و     
التاريخ لدي و يرجع المستوي المتدني إلي نقص خبرات اآلثار و (في التطبيق القبلي 14.94)

ترجع الزيادة الملحوظة في و ( 34.08األطفال المكفوفين بينما يصل التطبيق البعدي إلي )
الخبرات و متوسط درجات األطفال المكفوفين إلي فعالية البرنامج فقد ساهمت األنشطة 
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، حيث نجد إن هذه الطرق تزيد من المعرفي و النملمس اآلثار إلي زيادة و التربوية و التاريخية 
اآلثار و تعطي لهم معلومات هامة عن المتاحف و معلوماتهم للعالم الخارجي من حولهم 
 .تتيح لهم ممارسة األنشطة المصاحبة للبرنامج و بطريقة سهلة تناسب خصائصهم المعرفية 

 :  عوامل نجاح البرنامجهي و  ) ج ( مناقشة نتائج البعد الثالث من من أبعاد المقياس
 (7جدول )
 المعرفي للمكفوفينو البعدي للبعد الثالث  لمقياس النمو نتائج اختبار )ت( بين متوسط درجات التطبيق القبلي 

 الداللة االحصائية قيمة ت  االنحراف المعياري المتوسط  العدد التطبيق 
 دال عند مستوي  74.19 5.68       26.45 15 القبلي

 1.76       65.06 البعدي  0.01
 

(   26.45)في التطبيق القبلي سجل متوسط درجات األطفال ( نجد 7باستقراء جدول )
عدم تعرض المجموعة لبرنامج األنشطة المتحفية التي تحتوي  يؤكد هذا المستوي المتدنيو 

مصاحبة لكل خطوات التعلم ،  لبرنامجعوامل نجاح ل عاة أن يكون في خطواته اعلي مر 
(  65.06لعل الزيادة الملحوظة في التطبيق البعدي إذ بلغ متوسط درجات األطفال إلي )و 
إتباع طرق  تشير إلي نجاح البرنامج  0.01التي تعطي داللة إحصائية عند مستوي  و 

يث إتاح بحو البعد عن كل ما يعوق هذا النمو المعرفي لألطفال المكفوفين و عوامل نجاح النم
تقديم االثابة المتكررة و البعد عن التوبيخ و حرية ممارسة األنشطة و البرنامج كل سبل اللمس 

كتساب او بالتالي زيادة المعرفة و البعد عن الخجل و التي تؤدي إلي زيادة الثقة في النفس 
   .لةالمعلومات بطريقة سه

  :الرابعمناقشة الفرض 
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات األطفال المكفوفين في  -4

المعرفي للمكفوفين  و دي لمقياس النمالبعو المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي 
 لصالح القياس البعدي      

والختبار صحة الفرض الرابع تم حساب قيمة )ت( بين متوسط درجات الطالب في 
تظهر النتائج من خالل الجدول و المعرفي و البعدي علي مقياس النمو  التطبيقين القبلي

                                                        التالي : 
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 (8جدول )
 المعرفي للمكفوفينو البعدي لمقياس النمو بين متوسط درجات التطبيق القبلي  )ب( نتائج اختبارو 

 الداللة اإلحصائية قيمة "ت" االنحراف المعياري  المتوسط  العدد التطبيق 
     القبلي

10 
21.21      4.15    36.54        

 0.88      34.53 البعدي  0.01
يتضح من نتائج التطبيق القبلي ألطفال المجموعة  (8باستقراء نتائج جدول رقم )و       

يشير ذلك إلي تدني و القبلي المعرفي عن تدني درجات القياس و التجريبية علي مقياس النم
التاريخ علي الرغم من دراستها و المعرفي لدي المكفوفين عن المعلومات الخاصة باآلثار و النم

قد أشارت نتائج التطبيق البعدي إلي إن تعرض األطفال و في المناهج الدراسية لديهم ، 
المعرفي للمكفوفين( حيث يصل و تحفية لتنمية النم)برنامج األنشطة الموهو لمتغير الدراسة 

  (0.01هي زيادة تعطي داللة إحصائية عند مستوي )و ( 34.53متوسط درجات العينة إلي )
 .مما يشير إلي فعالية برنامج األنشطة المتحفية

 (9جدول )
 مقدار حجم التأثيرو قيمة )ب( المقابلة لها و بين قيمة )أ( 

 مقدار التأثير قيمة "ب" قيمة " أ" التابعالمتغير  المتغير المستقل
 كبير جدا 14.07 0.98 المعرفيو النم برنامج األنشطة المتحفية

بنسبة  عينة الدراسة( إلي حجم تأثير برنامج األنشطة المتحفية علي 9يشير جدول )و      
في تحقيق أهدافه التي وضعت من تأثيره االيجابي و يرجع ذلك إلي فاعلية البرنامج و  0.98

برنامج أنشطة متحفية يرجع ذلك إلي تأثير المتغير المستقل )و أجل تنمية نموهم المعرفي 
  .المعرفي لدي المكفوفينو لتنمية النم

 :نتائج الدراسة
مجموعتين من المكفوفين قبل تطبيق برنامج األنشطة المتحفية لتنمية فروق بين  التوجد -
 للمكفوفينالمعرفي و النم
 توجود فروق ذات داللة احصائية بعد تطبيق البرنامج  -
للمجموعة  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسطات درجات التالميذ المكفوفين -

  المعرفي لصالح التطبيق البعديو لمقياس النم التجريبية 
 المتاحف مثل دراسات تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة فيو  
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دراسة فليب دي و بمتحف اللمس في اثينا  Sosil  2004 Davidدراسة دافيد سكوسيل
في متحف المتربوليتان ، دراسة  ماريا سكنر  Philippe de Montebello 2006مونتيبيلو

 2007 Maria Skanr بمتحف بوسطن لألطفال، دراسة جوهان ويليام John William 
 ,Alfred  لوبيز لوجانو لويزس أوستن وليوناردو  دراسة ألفريد ينا،في متحف في 2008

Lucis and anther  2009  .متحف المعبد العظيم في مكسيكوسيتي ، دراسة إلن ڤ
 وفي المتحف االمريكي للتاريخ الطبيعي، دراسة بيتي ويليامز لElin F Futar  2011 فوتر

2012 Williams Betty Lan متحف العلوم بانجلترا ، دراسة ساونيس فالتسFults 
Sounis,B   2014 دراسة جلير جالوي باسبانيا،و في متحف باردJallawy Geller 

Corole   2015 بمتحف بروكلين. 
 خامسا : االطار اخلتامي للدراسة : 

   :توصيات الدراسة   
  متحركة علي محور ليسهل و تثبيتها علي قواعد مستديرة و تنظيم المعروضات

 لمسها 
  توفير تسجيالت صوتية توصل إلي سماعات مثبتة بقواعد التماثيل 
 تجهيز بعض القاعات بأرضية مطاطية خاصة لتحقيق مزيد من األمان 
   توفير أجهزة مسجلة يحملها الكفيف أثناء الجولة 
  ضاءة مباشرة علي المعروضات )للمو توفير إضاءة المتجف إضاءة عامة كفوفين ا 

 المبصرين(و ضعاف البصر و  جزئيا
  المطبوعات بالبرايل و اخر للكتب و توفير مكتبة تضم جزء للمعلومات السمعية 
  توفير قاعة محاضرات خاصة بالمكفوفين 
  )يعتبر ثورة في مجاله يستطيع و هو توفير أجهزة االوبتاكون )مبصار المكفوفين

لملساء ثم يحول كلماتها إلي قراءة النصوص المطبوعة علي الصقحات العادية ا
  .كلمات بارزة الحروف يمكن قراءتها باألصابع علي طريقة برايل

  ورشة فنية مجهزة لتناسب امكانيات المكفوفينو توفير مدرسة.   
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 :املراجع 
  .دار الفكر العربي بناء التواصل مع المكفوفين:  2010أمل عزت  .1
مجموعة تدريبية الحد افراد اسرة طفل ) : 1990اينار هيالندر، بادمانى منديس وآخرون  .2

، ترجمة  يجد صعوبة فى االبصار: معلومات عن العجز وما يمكنك ان تعمله بشأنه(
منظمة الصحة العالمية باالسكندرية بحث منشور في )تدريب المعوقين فى اطار 

 ( 1المجتمع 
ن نفسيا رعاية المكفوفي" -. 2003ترجمة صالح مخيمر :  1969توماس ج. كارول  .3

 1969، القاهرة : عالم الكتب . مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر،  "واجتماعيا ومهنيا
زهراء  سيكولوجية الطفل الكفيف وتربيته:  2002سيد خير اهلل / لطفي بركات أحمد  .4

 الشرق 
المركز النموذجي لرعاية  ،تنمية المفاهيم لدى الطفل الكفيف:"  2007سيد صبحي  .5

  .وتوجيه المكفوفين
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 (1ملحق رقم )
 المعرفي لدي الطفل الكفيفو أنشطة متحفية لتنمية النمفعالية برنامج 

 صبح الدكتورة / مني إعداد                                                          
 الوحدة األولى : وسائل المواصالت

 النشاط األول : 
     نشاط معرفي فنىنوع النشاط : 

 المواصالتمعروضات المتحف لوسائل عنوان النشاط:  
 : المتحف  مكان النشاط 

 : ثالث ساعات ، اليوم األول في األسبوع األول مدة النشاط
  :األهداف

 المباشر لآلثر اللمسيحصل الطفل على خبرة مباشرة مبنية على  -
يعمل مشروعات تناسب إمكانيته من الخبرة المعرفية التي حصل عليها من معروضات  -

  .المتحف
  :التعليميةالوسائل 

 التجول عبر قاعات المتحف . -
 لمس كل المعروضات الموجودة فى برنامج األنشطة المتحفية التى أعدته الباحثة . -
 كراتين فارغة، عجين، صلصال، طين . -

  :اإلجراءات
 المراكب الخشبية المتنوعة في حجرة التربية المتحفية و يتلمس األطفال نماذج مراكب مكت رع  -
ت الباحثة األطفال فى المعلومات الموجودة لديهم عن وسائل الموصالت مثل ناقش -

 غيرها وو الموصالت التى تسير على األرض ، البحار ، الج
سألت الباحثة األطفال عن تعامل كل طفل مع وسائل المواصالت ، فقال طفل أبي عنده  -

أنا ذهبت فى رحلة فى  قال آخرو كذا ، و أعرف أنها تتكون من كذا و أنا اتلمسها و دراجة 
فى  ، وآخر يقول أنا ركبت لنش  آخر يقول أنا ركبت حمار فى العيدو أتوبيس المدرسة ، 

سمعت أصوات المزمار الذي ينظم حركة و ة الماء شميت رائحو فى قناة السويس و حر أالب
 مرور السفن 
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تكون و وضحت الباحثة لألطفال ما سوف يتلقونه من معرفة فى برنامج األنشطة المتحفية  -
 مرتبطة بالبرنامج التى صممته مسبقا .

بعد معرفة معلومات األطفال عن وسائل المواصالت الحديثة يتجول األطفال بالمتحف  -
 الحربية ، لتحسس المراكب الخشبية التى تسير فى البحار ، ثم يتلمسوا العجالت 

ثم يتجول األطفال بالمتحف الكتشاف وسائل المواصالت المختلفة من خالل النقوش  -
  مع وصف من الباحثة المعابدو الموجودة على جدران المقابر أ

  :تقييم النشاط
الحديث و بعد لمس وسائل المواصالت بالمتحف حاولت الباحثة أن تعمل مقارنة بين القديم 

فى وسائل المواصالت، حتى يستطيع الطفل أن يدرك بنفسه تطور وسائل النقل 
المواصالت، فبرنامج األنشطة المتحفية المصمم فى هذه الدراسة ال يهدف إلى عزل الطفل و 

المعرفي من خالل إدراك أوجه التشابه و لكن يهدف إلى تنمية النمو عن عالمه المعاصر 
دراك طرق الو االختالف و    .تطور فى الحرفا 
شجعت الباحثة الطفل على ابتكار أي عمل فني لوسائل المواصالت فى حجرة النشاط  -

 بالمتحف   
 النشاط الثاني : 

  نشاط فنىنوع النشاط  : 
 ابتكار خامات لتصنيع المراكب عنوان النشاط :  

   المتحفمكان النشاط : 
 وع األولب: ثالث ساعات اليوم الثاني في األسزمن النشاط 

 االبتكارى و المعرفي و تنمية النم - :األهداف
  :الوسائل التعليمية

 التجول بالمتحف لمشاهدة مراكب الصيد . و لمس اآلثار  -
 طبق عميق، قطعة خشب ، أسفنج ، قطعة معدنية ، -
 لزق ، صلصال ،و ورق رسم ، ألوان ، قص  -

 :اإلجراءات 
 ل المتحف ، توجه األطفال إلى حجرة النشاط .بعد لمس األطفال للمراكب الشراعية داخ -
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عندما سأل األطفال الباحثة لماذا تصنع المراكب من الخشب ؟ ، فأحضرت الباحثة طبق  -
سألت األطفال من و قطعة أسفنج و قطعة عملة معدنية و عميق ووضعت قطعة من الخشب ، 

فقالت لهم أذن تصنع الخشب ، و الذى طفا على سطح الماء ، فأجاب األطفال : األسفنج 
 علي وجه الماء . و المراكب من الخشب ألن الخشب يطف

  :تقييم النشاط
الركاب األسفنج و سألت الباحثة ومن الذى يمكن أن نصنع منه المركب لتحمل البضائع   -

هكذا تترك الباحثة األطفال و أم الخشب ؟ فأجاب األطفال على الفور الخشب ألنه أثقل ، 
اراتهم بأنفسهم حتى ينموا لديهم التفكير المنطقي المنظم الذي يساعد على يردون على استفس

 المعرفي ، و النم
طلبت الباحثة من األطفال اختيار النشاط الذى يرغبون في تصميمه من وسائل  -

الزجاجات و علب األدوية القديمة و المواصالت من الخامات المتاحة لديه من كراتين البيض 
 .  البالستيكية الفارغة

 قسمت الباحثة صورة لمراكب صيد مكت رع وطلبت من األطفال تجميع الصورة باللمس -
 النشاط الثالث 
 لوسائل مواصالت حديثة  نماذجعنوان النشاط :             قصصىنوع النشاط : 

 االول اليوم الثالث في األسبوع : ثالث ساعاتزمن النشاط   حديقة المتحفمكان النشاط : 
 األهداف  
 يتخيل أحداث قصة من زمن الفراعنة من خالل االستماع ألحداثها من الباحثة ، -
 يبتكر عناوين جديدة للقصة من خياله . -
 يرسم أحداث القصة فى كراسة الرسم الخاصة به .  -

 نجاة المالح ( و أحداث قصة المالح الغريق ) أ
كان فى مرة رجل من كبار الدولة فى العصر الفرعونى ، ذهب إلى بالد النوبة ليحضر      

لم يحضر شيئا من الذى طلبه منه و المر ، ولكنه عاد من الرحلة و التوابل و العاج و البخور 
عندما وصل إلى بلده هنأه مالح من الموجودين على سالمة العودة فحزن منه و الفرعون ، 

كان و هل تبارك لى على الفشل ؟ ، فقال له المالح : أنا مرة ذهبت فى رحلة قال له و الرجل 
لم ينج منها غيرى ، و لكن غرقت السفينة و بحارا من أمهر البحارين فى مصر  120معى 
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شبعت إلى أن رأيت ثعبان و أسماك  فأكلت و طيور و ألقت بى األمواج فى أرض بها فواكه و 
لكن الثعبان و أين حضرت ؟ ، فحكيت له حكايتي  سألني الثعبان منو كبير قوى فخفت ، 

لكن بعد أربعة أشهر فأرجع معهم إلى و طمأنى أن سفينة مصرية سوف تأتى  بمالحين 
 بلدي. 

أستأنس الثعبان بى ) المالح (  وقال لى أن له حكاية أصعب من حكايتي  : فقد كان و 
نوا بيعيشوا  فى جزيرة فنزل عليهم كاو فردا ،  37كانوا و أخوات و أوالد و للثعبان أسرة من زوجة 

 . ونجم من السماء فحرقهم كلهم ماعدا ه
عندما و ترى دارك و زوجتك و وقال الثعبان للمالح : أما أنت فسوف تمأل حضنك بأوالدك 

خيراتها ملك له ، و أخبره أنه سيد بالد النوبة و مضت األربعة شهور ابتسم الثعبان للمالح 
أقبلت السفينة وأخذ كل خيرات الجزيرة ، ثم فارق الجزيرة بعد أن علم و وتحقق وعد الثعبان 

 .يبتلعها الموج و من سيدها أنها سوف تزول من الوجود 
 اإلجراءات 

األصوات المزعجة التي يمكن و جمعت الباحثة األطفال فى مكان هادئ بعيد عن المشتات  -
 عصر الفرعونى هيأت األطفال لسماع قصة من الو أن تشوش علي التركيز ، 

طلبت الباحثة من األطفال التركيز فى أحداث القصة ألنها سوف تسألهم عن أحداثها ،  -
 الشئ الحسن الذى تعلموه من الثعبان .و وما ه

طلبت الباحثة من األطفال بعد سماع الحدوتة تحديد وسيلة المواصالت التى استخدمها  -
 المالح 

رسم وسيلة و األطفال التوجه إلى حجرة النشاط  بعد سماع الحدوتة طلبت الباحثة من -
 المواصالت التى ركبها المالح من خيالهم . 

 طلبت الباحثة من األطفال وضع عنوان لهذه القصة من خيالهم  . -
 كما طلبت الباحثة من األطفال تخيل أحداث أخرى غير التى وردت فى الحدوته  -
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 تقييم النشاط 
سألت الباحثة ما أجمل شئ أعجبكم فى الحدوتة ، فقال طفل الحاجات الحلوة التى وجدها  -

المالح فى الجزيرة ، وقالت طفلة أخرى أن كل واحد ما يزعلش لما تحصل له حاجة وحشة، 
يغرق و وقال طفل آخر أنه من األفضل أن تعود السفينة برجالها عن أن تعود بالخيرات 

! !برافوا ! فالحدوتة تدعوا للتفاؤل عندما نصاب بمكروه وحثة: برافالمالحين فقالت البا
 أن يأتي الفرج من الخالق . و حدث مؤلم فأنه البد و أ
الذى حكى للمالح ، أم المالح و عملت الباحثة مسابقة " من حكى لمن " الرجل القائد ه -
لرجل مبروك على المالح الذى قال لو الذى حكى للقائد ؟  فرد األطفال ال الذى حكى هو ه

لم أرجع و متزعلش على أنك ما أحضرتش الخيرات أنا مرة رجعت بالخيرات و سالمة بحارتك 
 بالبحارة .

 الذىو الذى حكى للمالح أم المالح هو واصلت الباحثة المسابقة " من حكى لمن " الثعبان ه -
سفينته بالبحارة حكى للثعبان ؟  فيقول الطفل االثنين حكوا لبعض المالح قال له حكاية غرق 

 الثعبان حكى له فقده ألسرته ليهون عليه حزنه. و 
 يغنوا أغنية عن وسائل المواصالت . و طلبت الباحثة من األطفال أن يحكوا حكاية أ -
 لمس األطفال نموذج للعربة الحربية للملك الفرعوني في حجرة التربية المتحفية  -
الموجودة بألفية المتحف المصرى )  في و اللوجثم لمس األطفال العجلة الحربية بطريقة  -

 المصري ( . متحف الطفل الملحق بالمتحف
 النشاط الرابع 
   تخيلو تمثيل نوع النشاط : 

 تمثيل لوسائل مواصالت حديثة عنوان النشاط : 
 اليوم األول في األسبوع الثاني،  : ثالث ساعاتزمن النشاط النشاط  حجرة مكان النشاط : 

  :األهداف
 يتخيل أحداث قصة من زمن الفراعنة من خالل االستماع ألحداثها من الباحثة ، -
 يبتكر عناوين جديدة للقصة من خياله . -
 يرسم أحداث القصة فى كراسة الرسم الخاصة به . ) بعض المكفوفين يستطيع الرسم ( -
 يشكل مجسمات من الطين من خالل خبرته لحاسة اللمس  -
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 تقييم النشاط 
قسمت الباحثة مجموعات النشاط إلى خمس مجموعات فنية حسب رغبة كل طفل ،  -

مجموعة تمثل وسائل المواصالت تخيل أنك سيارة ، تخيل أنك حصان ، تخيل أنك طيارة ، 
المجموعة الثالثة و أغنية للحنطور ، و المجموعة الثانية  تغنى توت توت " أغنية القطار أو 

المجموعة الرابعة تشكل رسم لوسائل المواصالت بالقص و ين تشكل وسائل المواصالت بالعج
المجموعة الخامسة تشترك فى ابتكار شكل فنى لوسيلة المواصالت من الخامات و اللصق و 

اقتراح أي خامات جديدة غير موجودة ، بعد انتهاء النشاط تتبادل المجاميع و المتاحة لديهم أ
 األدوار . 

     :النشاط الخامس
 التركيب و وسائل المواصالت بألعاب الفك عنوان النشاط : حس حركى        : نوع النشاط 

 : ثالث ساعات ، اليوم الثاني في األسبوع الثاني  زمن النشاطحجرة النشاط    :  المكان
 األهداف 

 بعضها . و أن يدرك الطفل العالقة بين األجزاء  -
 ترفع من كفاءته نموه المعرفي  . و أن تثير األلعاب تفكير الطفل  -
 مثيرة يستطيع اللعب بها بعد تركيبها . و أن يتمكن الطفل من خلق نماذج متحركة  -

 اإلجراءات 
سفن نقل الموتى و مراكب صيد السمك ، و تجول األطفال  فى المتحف للمس مراكب أمون  -
 العربات الموجودة بالمتحف . و ، 
جودة بألفية المتحف المصرى ، ثم توجهوا إلى حجرة النشاط المو و لمس األطفال ألعاب اللج -

 بالمتحف لممارسة لعبة التركيب المتحركة 
 الوحدة الثانية / الحيوانات                           

 النشاط األول 
 التجول بالمتحف للمس الحيوانات األثرية عنوان النشاط :          معرفينوع النشاط 

 : ثالث ساعات ، اليوم الثالث في األسبوع الثاني  زمن النشاط: المتحف      مكانال
 .المعرفي لدى األطفال المكفوفين و إثراء النم  -:األهداف
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 الوسائل التعليمية 
 لمس اآلثار الموجودة بالمتحف .  -

  :اإلجراءات
 لمس األطفال الطيور المحنطة فى المتحف المصرى . -
أوز و الصقر حورس و منجل ( و الطيور صديقة الفالح مثل طائر األيبس ) أبلمس األطفال  -

ابن آوى و غيرها من الطيور ، كما لمس األطفال الحيوانات مثل البقرة حتحور، و ميدوم 
الثعبان ) ثعبان الكوبرا ( الذى و الهول( ، و األسد )أبو القرد جحوتى ، و )اآلله أنوبيس ( ، وأ

 يرتديه الملك على جبهته   
تجولت الباحثة مع األطفال عبر قاعات المتحف للمس الحيوانات المختلفة ثم قدمت  -

                                                   بارز                                               لألطفال ما شاهدوه على هيئة بازلز
منجل و لى طريقة لعبة البازلز البارز والطائر أبكونت الباحثة  تمثال )اآللهة سخمت( ع -

                                    )اآلله أيبس رب الحكمة عند قدماء المصريين . 
 تقييم النشاط 

بعد لمس األطفال للعمل الفنى السابق سألت الباحثة : األطفال عن وصف هذا التشكيل  -
رد عليه طفل آخر أنه و أنه جمل وعليه سيدة ، فقال طفل أنه جمل يجلس ، وقال طفل آخر 

 ليس سيدة ولكنه رجل يرتدى باروكة الشعر المستعار لتحميه من الشمس .
ثم تسأل الباحثة ألم تالحظوا من خالل اللمس األواني المحمولة على ظهر الجمل ماذا  -

 سمن وهكذا . و قال آخر عسل أو تتوقع أن يكون بها ، فقال طفل ماء 
الرمل من خالل استخدام و توجه األطفال إلى حجرة النشاط بالمتحف لممارسة ألعاب الماء 

 الصلصال . و الطين األسواني ، والعجين 
  :الثالثو النشاط الثاني 
 : اصنع طائر عنوان النشاط      فنى  نوع النشاط : 

 سبوع الثالث : ثالث ساعات ، اليوم األول في األ زمن النشاط: المتحف        المكان
  :الهدف العام

 .تنمية االبتكار لدى األطفال -
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 اإلجراءات 
المشكلة من أحجار المرمر و يلمسوا الطيور المحنطة أو يتجول األطفال داخل المتحف  -
 غيره . و معدن البرونز و أ
وضحت الباحثة فكرة بسيطة عن أجزاء الطيور مثل الذيل ، األجنحة ، الريش وهكذا، ثم  -

أشكال من الصلصال ، و تركت األطفال داخل حجرة النشاط يصنعون ما يريدون من رسم ، 
 غيرها من األفكار االبتكارية .   و العلب الورقية الفارغة و وعجينة السيراميك 

الفنية التى قام بأدائها األطفال ثم شكرت األطفال على استعرضت الباحثة األعمال  -
 مجهودهم الذي أسعدها 

 عليكم االستمرار فى هذه الهواية إلجادة أفضل .و وقالت لهم أنها أعمال رائعة تستحق الثناء 
ثم شجعت كل األطفال على إضافة اقتراحات لتكملة الناقص فى األعمال الفنية  -  

                                                         لبعضهم .
  :النشاط الرابع
 الحظ الفرق من خالل اللمس  عنوان النشاط :معرفى        نوع النشاط :

 ثالث ساعات ، اليوم الثاني في األسبوع الثالث    زمن النشاط :حجرة النشاط      :المكان 
 :الهدف العام 

 المعرفي لدى األطفال المكفوفينو تنمية النم -
    : الوسائل التعليمية

لوح خشبي ، مشابك الغسيل التالفة . أصداف ، قواقع ، شمع ، لصق ، ورق كرتون  -
 مقوى 

 :اإلجراءات 
تشكيل سمكة من و نطلب من األطفال تصميم شكل طائر من مشابك الغسيل التالفة ، أ -

 خالل لمس اآلثار  األصداف طبقا لما اكتسبوه منو القواقع 
  :تقييم النشاط 

خيط  –الصق و مقص  –وزعت الباحثة على األطفال قطع من ورق الكرتون المقوى  -
الطيور وفقا و طلبت الباحثة من األطفال عمل أقنعة ) ماسكات(  ألشكال الحيوانات و ألوان، 

 حسب خبرته في اللمس  و الختيار كل طفل 
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شجعتهم على استخدام المعالجات التشكيلية و ساعدت الباحثة األطفال فى تنفيذ أفكارهم  -
 طائر . و أشكال غطاء الجسم المميز لكل حيوان أو إلظهار مالمس 

بعد االنتهاء من إخراج األعمال طلبت الباحثة من األطفال أن يذكر كل طفل اسم  -
 من خياله حول الشخصية التى اختارها . أهم ما يميزه و الطائر الذى يمثله و الحيوان أ

ساعدت الطفل الذى ال يستطيع و شجعت الباحثة الطفل  الذى يبتكر عمل فنى من إنتاجه  -
 أشركته مع صديقه الذى يجيد أداء العمل الفنى و أداء النشاط 

 سمحت الباحثة للطفل الذى لم يكمل النشاط بأن يأخذه معه إلى المنزل إلكماله فى حرية  -
 النشاط الخامس  

 : أعمال فنية اسم النشاط :   قصصي نوع النشاط :
 : ثالث ساعات ، اليوم الثالث في االسبوع الثالث  زمن النشاط      المتحف :  المكان

  :األهداف
 األرض . و التى تعيش على الشجر و أن يفرق الطفل بين الطيور التى تسبح فى الماء  -

 :تقييم النشاط 
عرفوه فى و يعملوا على ربط ما شاهدوه و تركت الباحثة األطفال فى حجرة النشاط ليفكروا  -

المتحف ، مثل مدى استفادة المصرى القديم من منتجات الحيوان فكان يشرب لبن الجاموس 
لحم الطيور كما يظهر فى النقوش ، كما صنع من قرون الحيوانات أساور و يأكل لحمها و 
كان المصري و الزينة  ، و كذلك صنع من عظامها أدوات الصيد و ، رؤوس حراب و أمشاط و 

 القديم يدبغ جلد البقرة لعمل مالبس له ، كما كان يلبس فراء الحيوان .
سألتهم من الذى يرعى و انتهزت الباحثة فرصة ولع وحب األطفال لوحدة الحيوانات  -

من يساعد الفالح فى حرث  الحيوانات فى الريف ؟ فقال األطفال الفالح طبعا ! ، ثم سألت
األرض قبل استخدام األدوات الحديتة ؟ فقالوا لها الحيوانات ! ، ثم سألت كيف كان يتنقل 
الفالح فى مصر القديمة من بلد إلى بلد ؟ فقالوا لها يركب الحمار ! . فقالت لهم الباحثة 

 أذن سوف أقص عليكم قصة الفالح الفصيح .
  :قصة الفالح الفصيح

كانت قريته و " ومرة فالح فى العصر الفرعونى زمان خالص كان أسمه " خون إنبكان فى 
أوالده ، وترك لهم بعض الغالل و ترك زوجته و اسمها " غيط الملح " فى محافظة الفيوم ، ه
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يأكلوا منها فى غيابه ، ووضع بضاعة متواضعة على حميره ليبيعها فى العاصمة . وفى 
كان الموظف الشرير " تحوتى نخت " مسئول عنها و فيقي " طريقه مر على قرية اسمها " بر 
 " وفى غياب رئيسها " رنسي بن مر 

حماره ، فعمل حيلة خبيثة حتى يستولى على و فطمع " تحوتي نخت " في تجارة القروي 
بضاعة القروى ، وذلك بأن بسط الموظف الشرير قماشا يغطى األرض الزراعية التى يسير 

ولما تقدم الفالح على الطريق نهاه الموظف الشرير " نخت " أن  عليها الفالح بالعرض ،
ابتعد عن القماش وسار قرب الزراعة ، فنهره " و يمر على القماش المبسوط فاعتذر الفالح 

فجأة قضم حمار من حمير الفالح قضمة من سنابل القمح ، فأنتهز " نخت " و نخت " 
لى ذلك وهدد برفع األمر لرئيس األرض " استولى على الحمار . فاعترض الفالح عو الفرصة 

ذهب الفالح و الحمير كله  . و " . فغضب " نخت " واستولى على البضاعة ورنسى بن مر 
رجع التابع و طلب منه أن يرسل من عنده تابع ليقص له قصته و قابل رنسى و إلى العاصمة 

وا إلى صف لكن الموظفين الذين كانوا بصحبة رنسى انحاز و بنص القصة إلى " رنسي "  
كالم مدح فيه ليشجعه على رد و استبطأ الفالح رد " رنسي " فوجه له استعطاف و نخت . 

 الحق ألصحابه  فأعجب " رنسي بكالمه وذهب ليقرأه على الفرعون .
أيضا يتكفل و أمر بأال يرد عليه حتى يواصل حديثه الممتع . ، و فأعجب الفرعون بهذا الكالم 

 يصرف على الفالح طول فترة بقائه بالقرية التي يشتكى منها . و أوالده . و بمصاريف زوجته 
هانه الحراس و تعرض لألذى و بعث الفالح بثمان شكاوي و  لكنه أصر على توصيل صوته و ا 

 للحاكم   
لما وصل الفالح لرنسي أخبره رنسي بأن شكاواه منسوخة على برديات لعرضها على و 

حكم بتجريد تحوتى نخت من ممتلكاته ، ووهبها للفالح باإلضافة و الفرعون الذى أعجب بها 
 توتة توتة فرغت الحدوتة .و البضاعة الخاصة به  و للحمير 

بعد الحدوته طلبت الباحثة من األطفال تخيل أحوال الفالح قبل االستعداد للخروج فى  -
 تجارته 

 " فقال طفل يستيقظ مبكرا فقالت له الباحثة اعمل " تمرين رقبة 
ذراعه من اإلبريق التى تحمله له زوجته فقالت الباحثة : " و وقال طفل آخر يغسل وجهه  -

 الذراع . و مثل طريقة غسل الوجهة 
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ثم واصلت الباحثة مشاركة األطفال فى تخيل األحداث فقالت طفلة أثناء سير الفالح إلى  -
هذا ما يعطي للكفيف ثقة و الحقل قابلته ترعة صغيرة ) فيثب األطفال إلى الجانب اآلخر ( 

 في النفس
يقفوا على قدم واحدة (  " تمرين و قردان و قردان ) يقلد األطفال أبو وكان فيه فى الحقل أب -

 توازن "
 قالت الباحثة هيا بنا نمثل مسرحية الفالح الفصيح .  -
ل قاو قال طفل نمثل فى حديقة المتحف حتى نصور أحداث الحقل فقالت الباحثة برافوا ،  -

طفل آخر نمثل أوال على باب الحجرة الخشبية الملحقة بالحديقة حتى نصور لحظة وداع 
 اندمج األطفال المكفوفين فى تمثيل المسرحية . و الفالح لبيته فى قريته فقالت الباحثة برافوا . 

 النشاط السادس  
 فني               اسم النشاط : التجول في المتحف و نوع النشاط : معرفي 

 زمن النشاط : ثالث ساعات ، اليوم األول في االسبوع الرابع   ف     كان النشاط : المتحم
                                    االجراءات  
أن الفراعنة كانوا يربونهم و ذكرت الباحثة لألطفال أن القرود تعيش فى مجموعات  -
تهلل و يمشطوا لهم شعرهم ألنهم الحظوا أن القرود تقف و األساور و الثياب و يلبسوهم القالئد و 

 عند شروق الشمس فأطلقوا على القرد اسم اآللة جحوتى . 
 تقييم النشاط 

تركت الباحثة األطفال يمارسون هوايتهم بحرية تامة فى حجرة النشاط فابتكر طفل عمل  -
األصداف و طفل آخر شكله من الصلصال ، و فنى لحيوانات من ورق الكرتون المقوى ، 

     القواقع بمساعدة الباحثو 
لمعرفة طريقة الفنان و ذهب األطفال في ألفية المتحف المصرى للمس مكعبات اللج -

كيف يضع السقاالت لتساعده علي و المصرى القديم فى نحت تماثيل الحيوانات الضخمة 
 إتقان عملية النحت  

 يس " أبن أوي " بطريقة المكعبات فى ألفية المتحف المصري . لمس األطفال اإلله أنوب -



 

 

)   239) 
2016 اغسطس،2، ج47جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

 . منى عبدالسالم صبحد
 

سألت األطفال أنا أمامي و الفالح " و فى نهاية وحدة الحيوانات قدمت الباحثة لوحة " البقرة  -
الفالح يا تري ما العالقة بينهم  ، فاستنتج األطفال المكفوفين إن البقرة تعاون و لوحة البقرة 

 الفالح فى حرث األرض 
وصفت لهم ما يوجد و ثم عرضت الباحثة على األطفال لوحة " الطيور داخل العشة " -

باللوحة ، فاستنتج األطفال ما يوجد فى اللوحة من اهتمام الفالح بإطعام الطيور داخل 
 عشتها .

الصلصال لتشكيل حيوانات إلنتاج أعمال فنية و عرضت الباحثة على األطفال العجائن   -
 من ابتكارهم 

 الوحدة الثالثة / النبات                                  
 النشاط األول 
 السلوك الصحيح اسم النشاط :معرفى .                           نوع النشاط : 
ثالث ساعات ، اليوم الثاني في  زمن النشاط :: حديقة المتحف          مكان النشاط 
 االسبوع الرابع 

 الهدف العام 
ألن االهتمام بالطبيعة ينمى . إكساب الطفل مشاعر االهتمام بحماية الطبيعة فى الحدائق  -

 .  المعرفي بأهمية األشياء في حياتنا و النملدى اإلنسان 
 تقييم النشاط 

 الزرع .  و قدمت الباحثة لألطفال حديث شريف يحث على المحافظة على األشجار 
 هدف معرفى ووجدانى " الحديث الشريف                   "

 سلم " لعن اهلل قاطع السدر " و قال رسول اهلل : صلى اهلل عليه 
حثت الباحثة األطفال على االهتمام بالنبات ألن الرسول عليه و شجر النبق و السدر هو 

 .السالم دعانا إلى ذلك كما ذكر الشجر فى القرّان و الصالة 
 لعبة جمع البرتقال      

تهدف هذه اللعبة في إسعاد األطفال المكفوفين بحيث تجعل المتحف مكان محبب لهم و  
، كما تهدف إلى إشراك الطفل في  المعرفيو يساعد علي تنمية النم يكون هذا هدف وجدانيو 
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يكون هذا هدف حس حركي ، كما تهدف إلكساب الطفل المعرفة الالزمة و ألعاب حركية 
 هذا هدف معرفي  .  و البرتقال بمراحل الزراعة من خالل لعبة 

 الوسائل التعليمية
 فأس   –شجرتان برتقال  –سالت  4مكعبات /  6مجسمات عبارة عن  -

 تفاصيل اللعبة
أعطت فأس ألول طفل من كل قاطرة ثم وضعت و قسمت الباحثة األطفال إلى قاطرتين  -

يمسك و من كل قاطرة  تبدأ اللعبة بأن يخرج طفلو أمام كل قاطرة مكعبات على شكل زج زاج 
كأنه يزرع ثم يمشى على هيئة زج زاج حتى يصل إلى األشجار فيأخذ الطفل برتقالة و بالفأس 

يضع البرتقالة فى السلة و يرجع بالحجل ثم يعطى الفأس لصديقه الذى يليه و من على الشجرة 
 الفائز .و الفريق األسرع فى جمع البرتقال يكون هو 
احثة األطفال فى حديقة المتحف للتعرف على أسماء بعض بعد أداء اللعبة صحبت الب -

الزهورمن خالل الملمس كالورد البلدي ، الفل ، الياسمين ، زهرة البنفسج ، وبعض النباتات 
طرق إتباع السلوكيات السليمة عند و النخيل ، ثم تعرضت لكيفية رعاية النباتات و كالصبار 

 زيارة الحدائق العامة . 
تركتهم يمارسون و ثم قدمت الباحثة قطعة كبيرة من العجين لألطفال فى حجرة النشاط  -

المضاف إليه األلوان المائية وكذلك هواياتهم فأنتجوا هذه األشكال الجميلة من العجين 
           .  ذلك بمساعدة الباحثة و  استخدموا الصلصال

 النشاط الثانى : 
 يلمس قطع أثرية بها زخارف نباتية  سم النشاط :افنى وقصصى      نوع النشاط :

 : ثالث ساعات ، اليوم الثالث في األسبوع الرابع  زمن النشاط  المتحف     مكان النشاط : 
 الهدف العام 

 المعرفي لدى األطفال المكفوفين و تنمية النم -
 الوسائل التعليمية 

 الزخارف النباتية  صيص زرع ، التجول بالمتحف لتلمسالحديقة ، أ -
 لصق ، صلصال ، طين اسوانلى . و قص  -
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 :اإلجراءات 
يتجول األطفال فى حديقة المتحف ، ثم يتابعوا أصيص الزرع الخاص بهم ، ثم يلمسوا  -

 الزخارف الجصية النباتية علي اللوحات الفرعونية بالمتحف . 
 :تقييم النشاط 

 النباتات التي لمسوها و زهور تطلب الباحثة من األطفال إعادة ذكر كل ال -
         السماع لقصة تزيد من نموهم المعرفي  -

 :قصة الشجرة 
كان فى مرة شجرة كانت تعيش فى حزن ألن لم يكن أحد يهتم بها فى الحديقة فكانت      

تصبح جميلة و تكبر وو الشمس كي تنمو تريد النظافة و تكلم نفسها عن أنها تريد الهواء 
أزهارها إلى أن قررت فى يوم أن تختبئ عن األنظار فذهب األطفال و أوراقها و سيقانها و تنمو 

أرادوا أن يأخذوا وردة لصديقهم المريض فلم و للحديقة فى الصباح فلم يجدوا ظل يلعبون فيه ، 
ظهرت الشجرة مرة و ينظفوها و لم يعد منظر الحديقة جميل فقرروا أن يعتنوا بالحديقة و يجدوا ، 

 .لم تختفى بعد ذلك  و اعتنوا بها ففرحت بهم و لها ثانية فاعتذروا 
  :النشاط الثالث 

 : ممارسة الزراعة فى حديقة المتحف  اسم النشاطمعرفى         نوع النشاط :
ثالث ساعات ، اليوم األول في األسبوع  زمن النشاط :   : حديقة المتحف مكان النشاط

 الخامس 
 :األهداف 

 يتعلم زراعة بعض النباتات فى حديقة المتحف  -
 الوسائل التعليمية 

لصق ، ورق كرتون ، ألوان ، عجائن و األشجار، قص و حديقة، أنواع مختلفة من الزهور   -
 ، صلصال 
 :اإلجراءات 

أخبرت الباحثة األطفال إن الملك " تحتمس الثالث " خصص قاعة سماها بالغرفة النباتية  -
أزهار نادرة من كل البالد التى غزاها وحارب فيها ، و ل ما يحضره من نباتات ليضع فيها ك

 .هذا يوضح أهمية النباتو 
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األزهار كان موجود لدى المصريين منذ و أوضحت الباحثة لألطفال أن االهتمام بالطبيعة  -
 قدماء المصريين محاطة بالحدائق .العصر الفرعونى ،  فقد كان منازل 

 النشاط الرابع 
 فى صناعات العصر الفرعونى  صناعة العطور:  اسم النشاطمعرفي        نوع النشاط :

 ثالث ساعات اليوم الثاني في األسبوع الخامس  زمن النشاط :  المتحف   مكان النشاط :
   :األهداف

دراك المفاهيم العلمية  -  تنمية قدرة الطفل على فهم وا 
  :الوسائل التعليمية

 لوحة " بذر البذور " ، حيقة منزل تل العمارنة من العصر الفرعونى 
 :إلجراءات ا

  :تقييم النشاط
عرضت الباحثة على األطفال المكفوفين نموذج  للوحة بذر البذور من العصر الفرعوني  -
تأكدت من معرفة األطفال إن و دخلت فى حوار شيق مع األطفال عما لمسوه فى اللوحة و 

 النبات ، و معرفتهم بأهمية المياه لنمو ت تتم على مراحل ، زراعة النبا
 ملمس ورائحة النبات و أحجام و سألت الباحثة  األطفال المكفوفين إلى اختالف أشكال  -
فهى تضفى جمال من حولنا النباتات فى حياتنا و وضحت الباحثة لألطفال أهمية األزهار  -

 مصادر الغذاء  كى توفر لنا هواء نقي كما أن النبات مصدر من
هى و عرضت لهم لوحة " الثيران و تجولت الباحثة مع األطفال داخل قاعات المتحف  -

أوضحت الباحثة لألطفال كيف إن و طلبت من األطفال التعليق لما لمسوه ، و تدرس البذور " 
قد غني و المصري القديم كان يستعين بالثيران فى الزراعة ، كما أنه استفاد من مياه الفيضان 

 هى تدرس الحبوب لتحفيزها فقال : و الفالح المصري القديم لثيرانه 
 ادرسوا ألنفسكم                      ادرسوا ألنفسكم           
 أيتها الثيران ادرسوا ألنفسكم         ادرسوا ألنفسكم           
 القمح ألسيادكم و التبن لطعامكم                                 
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أوضحت كيف اهتم و حديقة منزل فرعونى و ثم عرضت الباحثة لألطفال لوحة لمنزل  -
بذلك يستطيع و حديقته الخاصة . و المصري القديم بتجميل بيئته فزرع األشجار حول منزله 

 الطفل الكفيف أن يعرف تاريخ بلده بطريقة سهلة  
 الوحدة الرابعة / اإلنسان                                 

 :النشاط األول
 : وصف جسم اإلنسان اسم النشاط  : معرفى     نوع النشاط

 ثالث ساعات، اليوم الثالث في األسبوع الخامس   زمن النشاط:المتحف      :مكان النشاط
  :األهداف

 يعرف أن اإلنسان كائن اجتماعى يعيش فى أسرة  -
 يعرف معلومات عن جسم اإلنسان  -
 لديه االبتكار من خالل لمس اآلثار و ينم -

  :الوسائل التعليمية
 لمس معروضات المتحف. -
  :إلجراءاتا
 لمس األطفال المكفوفين لمقتنيات تماثيل األسرة  -
سألت األطفال و تجولت الباحثة مع األطفال بالمتحف لمساعدتهم في لمس تماثيل األسرة  -

طفل أنها ترتدى عباءة فقالت له الباحثة هذا ما المالبس التى ترتديها السيدات ؟ فيقول 
ماذا كان يرتدى و الرداء الحابك التى كانت ترتديها السيدة فى مصر القديمة ، ثم تسأل و ه

نقبة و الرجل ؟ فأجاب طفل أنه يرتدى شورت فقط فأخبرته الباحثة أن يرتدى مئزر قصير أ
 بيضاء،

 :تقييم النشاط 
سوانلى وتركت األطفال مع أحدى المتخصصات فى قدمت الباحثة لألطفال الطين األ -

 تركتهم يمارسون هواية النحت .و الفنون الجميلة 
ثم قدمت الباحثة لألطفال مكتات للمعروضات األثرية حتى تتيح لهم فرصة لتخيل عملية  -

  .النحت



 
 

 

)   244) 
2016 اغسطس ،2، ج47العدد جملة اإلرشاد النفسي،   

النمو املعريف لدى املكفوفنيتنمية ل أنشطة متحفية برنامجفعالية   

تماثيل الملوك ثم و اخذوا يفرقوا بين تماثيل اآللهة و ثم ذهب األطفال إلى حديقة المتحف  -
الطين و توجهوا إلى حجرة النشاط لتقليدها بطرق جديدة عن طريق استخدام الصلصال 

 األسوانلى 
  :النشاط الثانى

 اإلنسان و تطور نماسم النشاط :        معرفى وجدانىنوع النشاط : 
وع : ثالث ساعات ، اليوم األول في األسب زمن النشاطقاعات المتحف    مكان النشاط : 

 السادس  
 األهداف 

 المعرفي لديهمو االطمئنان الذى يساعد على تنمية النمو تحقيق الهدوء النفسى  -
 الوسائل التعليمية 

 لمس معروضات المتحف  -
 اإلجراءات 

وصف كل ماتشاهده لهم مع السماح  و تجولت الباحثة عبر قاعات المتحف مع األطفال  -
اآللهة ايزيس و تصور األم ترضع صغيرها فى حنان أ التماثيل التىو لألطفال بلمس النقوش 

أيضا و كانت الباحثة تقصد بذلك إزالة رهبة الطفل من المكان و ترضع حورس فى حنان ، 
 يهتمون بهم .و حتى تشعره بأن قدماء المصريين كانوا مثلنا لهم أبناء يحبوهم 

 تقييم النشاط 
بعد لمس األطفال لآلثار التى توضح األمومة وضحت الباحثة للطفل أنه قبل أن يولد  -

بعد تسعة أشهر ولد ثم قامت أمه برعايته ، ثم و كان داخل بطن أمه يتغذى من غذائها 
ال أعمل شقاوة و سألت األطفال ماذا يجب عليكم تجاه أمهاتكم ؟ فقال طفل أسمع الكالم 

زعاج ،   وا 
 باحثة نشيد الوالدين لألطفال وأخذت تغنى معهم فى سعادة بالغة .ثم قدمت ال -

 نشيد الوالدين
 يا أبى أنت حبيبي                       أنت أهل المكرمات 

 صفاتى و منك مجدى منك عزى                  منك ذاتى 
 أنت تسعى لسرورى                    أنت تشقى لنجاتى 
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 حياتى و ألمى كل الفضل                      فهى روحى و 
 أنتما ضوء سمائي                      كالنجوم الساطعات 

    دعائي فى صالتي  و لكما ما عشت حبي                     
وبعد انتهاء الغناء طلبت الباحثة من األطفال تأليف نشيد لماما فقال طفل ماما ماما  -

طفل آخر قال ماما يا أحلى واحدة فى الدنيا نفسى أشوفك فى و ت حلوة يا حبيبتى ياحبيبتى أن
 شجعتهم على تأليف األغاني .و شكرتهم و كل ثانية، أثنت الباحثة على األطفال 

استمتعوا و اشتركت الباحثة مع األطفال فى عمل اإلضافات النهائية بعد أن مارسوا النشاط  -
 به    

) نماذج لآلثار المصرية بالمكعبات وأمون علي تمثال اللوجلمس مالمح توت عنخ  -
 البالستيكية 

 النشاط الثالث 
  يعمل الناس فى مهن مختلفةاسم النشاط :  معرفى         نوع النشاط : 
 اليوم الثاني في االسبوع السادس،  ثالث ساعاتزمن النشاط :     المتحف  مكان النشاط :

 :األهداف
 يتعرف على المهن المختلفة  -
 المعرفي من خالل أداء لعبة األدوار . و تنمية الخيال والنم -

  :الوسائل التعليمية
 . ) تماثيل اللوجو( الموجودة بألفية المتحف المصريو معروضات المتحف ، مكعبات اللج -
 السماح بلمس نماذج للمهن المختلفة في العصر الفرعوني . -
 ألدوار التى يمثلها األطفال فى المسرحية . مالبس تناسب ا -

  :اإلجراءات
تمثال الكاهن األكبر حليق الشعر ، و لمس تمثال الكاتب و تجول األطفال فى المتحف  -
 .تمثال الكاتب و، تماثيل الخدم و 
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   :تقييم النشاط
يمسك و أخبرت الباحثة األطفال عن ما يميز كل تمثال فقال طفل الكاهن يحلق شعره  -

يرتدى و يمسك فى يده قلم و يضع على رجله بردى و عصا فى يديه ، بينما الكاتب فيجلس 
 كأنه مستعد للكتابة و أهم حاجة أنه ينظر لألمام و باروكة شعر ، 

الموجودة فى ألفية المتحف المصري مثل مهنة و لمس األطفال مهن أخرى فى ألعاب اللج -
 النحات 

نهر النيل بأزياء من العصر الفرعوني أعدتها لهم الباحثة  قام األطفال بأداء مسرحية عن -
 لكنها أسعدت األطفال .و فى حدود إمكانياتها المحدودة 

 الوحدة الخامسة / الصوت
  :النشاط األول
 أدوات الصوت من مقتنيات المتحف   اسم النشاط :معرفى وحس حركي     نوع النشاط :
 ثالث ساعات اليوم الثالث في االسبوع السادس  : زمن النشاط     : المتحف  مكان النشاط

 : األهداف
 المعرفي  و تنمية اإلدراك السمعي لتنمية النم -
 المعرفي  و الصوت الحادث لتنمية النمو أن يربط بين المعني  -

 :الوسائل التعليمية
 لمس معروضات المتحف المكشوفة -
 عصا خشبية صغيرة ، منديل كبيرو طبلة  -

  :اإلجراءات
الدنيوية في و يلمس األطفال الصاجات العظمية التي كانت تستخدم في المناسبات الدينية  -

 العصر الفرعوني 
 لقيثارة الموجودة فى المقتنياتاو المزمار و يلمس األطفال المكفوفين نماذج الصالصل  -
 يتوجه األطفال إلى حجرة النشاط لممارسة األنشطة الصوتية المختلفة  -
 يمارس األطفال لعبة " تتبع صوت الطبلة بعد إغماء العين "  -
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 :تقييم النشاط 
المعرفي و قدمت الباحثة العاب حركية لتنمية اإلدراك السمعي ألنه السبيل الهام لتنمية النم -

 لدي األطفال المكفوفين يتمثل فى اآلتي : 
 " تتبع صوت الطبلة بعد إغماء العين "   

   :األدوات 
 منديل كبير . و عصا خشبية صغيرة ، و طبلة ، 

 خطوات إجراء النشاط 
 عصبت الباحثة عيني أحد األطفال بالمنديل .  -
 مشت الباحثة على أطراف قدميها فى اتجاهات مختلفة فى حجرة النشاط  -
أنا فين  ...دقت الباحثة الطبلة دقات متتالية منادية على الطفل باسمه قائلة ) يا محمود  -

 ؟ ( 
دقات الطبلة إلى أن ينجح فى ذلك و حاول الطفل الوصول إلي الباحثة بتتبع صوتها  -

 فصفق له الجميع . 
 الثالث و النشاط الثاني 

 أدوات الصوت نقارن بين  اسم النشاط :معرفى وحس حركي ووجداني    نوع النشاط :
 ثالث ساعات ،اليوم األول في األسبوع السابع   زمن النشاط :       : المتحف مكان النشاط

  :األهداف
 التطورات التى تحدث لآلالت عبر العصور المختلفة . و الحديث و يدرك الفرق بين القديم  -

 تنمية إدراكه السمعي الذي يساعد على تنمية االبتكار. 
طة التي يمارس فيه كل األنش الكفيف مشبع لرغبات الطفلو جعل المتحف مكان محبب  -

 يحبها . 
 :الوسائل التعليمية 

 .نماذج لبعض قطع اآلثار التي يتعذر لمسها و لمس مقتنيات المتحف أ -
  .طبلة وعصا خشبية -
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 اإلجراءات 
يلمس األطفال نموذج لشخشيخة علي هيئة التاج الملكي من البالتين المرصع بالماس  -
يشاهد أيضا أدوات موسيقية من العصر و الياقوت من عصر أسرة محمد علي ، و الزمرد و 

 الحالي .
أيضا علي الجرس القرصي المزدوج و يعزف األطفال على لعبة األجراس الخشبية الثالثة ،  -

 الذي يعطي صوتين مختلفين عند القرع عليهما بالمقرعة الخشبية. و بالحامل الخشبي 
 :تقييم النشاط 

ممارسة األلعاب الصوتية، أخذت الباحثة على تعويد و بعد لمس معروضات المتحف،  -
ذلك عن طريق تعويده على و أنواع من األصوات الدقيقة و الطفل على التمييز بين درجات 

الكالم المنغم، كما حاولت و األناشيد و األصوات الصادرة عن الطبيعة و سماع الموسيقي، 
 األناشيد . و تباه من خالل القصص االنو االستماع و الباحثة تنمية قدرة الطفل على اإلصغاء 

   ثم قدمت الباحثة لألطفال لعبة " دقات األوامر " -
 :األدوات 

 عصا خشبية صغيرة و طلبة  -
 :خطوات إجراء النشاط 

البطء شارحة لألطفال و السرعة أو دقت الباحثة علي الطبلة دقات متباينة من حيث اللحق  -
القفز ألعلي  و أاآلخر يعني الجلوس و الوقوف معينة فبعضها يعني أنها تدل علي أوامر 

 هكذا و 
عبر األطفال عن داللتها الحركية ومن أخطأ منهم أستبعد خارج و أدت الباحثة هذه الدقات  -

 يصفق له الجميع .و الفائز و هكذا إلي أن يتبقي طفل واحد فيكون هو اللعبة 
تصميمها بطريقة المكعبات لمس األطفال طرق العزف فى مصر القديمة من خالل طريق  -

 ( فى ألفية المتحف المصري ،و) اللوج
 سألت الباحثة األطفال عن اآللة التي تشبه قيثارة الفراعنة ؟  -
مشاهدة طرق العزف بطريقة و لمس األطفال ألدوات العزف فى مصر القديمة ،  بعد -

األطفال فى مدي ، طلبت الباحثة من األطفال ابتكار آالت تحدث صوت بحيث يفكر واللوج
 احتياجهم لخامات تساعدهم لصنع آالت تحدث أصوات موسيقية  
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 الوحدة السادسة / الصناعة                             
 النشاط األول

   صناعة العطور فى العصر الفرعونياسم النشاط :     معرفي    نوع النشاط  : 
 ثالث ساعات  ، اليوم الثاني في االسبوع السابع زمن النشاط :   المتحف   مكان النشاط : 

 :اإلجراءاتو األهداف 
 :تقييم النشاط 

لمس األطفال أواني العطور فى مصر القديمة ، ثم قدمت الباحثة طريقة عصر الزهور  -
فصل الزيت المشبع بالعطر التي تتم بطريقة و المواد العطرية مع الزيت و راتنجات الصمغ و 

ذلك حتي تتيح للطفل المعلومات التي تساعده على و  .كيسو قماش أالكبس في و البرم 
قطع من و أواني ، و خل و زيوت عطرية و بعد ذلك قدمت لألطفال أزهار و االبتكار، و التصنيع 
 تركتهم يصنعون العطور بأنفسهم .و الكتان 

 التي تهدف إلى و شجرة الورد " و ثم حكت الباحثة لألطفال حدوتة " بكار  -
 شجرة الورد .و لطفل بداية االتجاهات اإليجابية نحإكساب ا – 1
 ربط الحواديت بالمتحف .  – 2

 شجرة الورد "و " بكار 
يمسك و كان حسونة يشد فروع الشجرة و صديقه حسونة يسيران فى الحديقة و كان بكار    

يقطف وردها ، وكان بكار يقول له هذا خطأ ألن شجرة الورد جميلة و يرميها و بالطوب 
حكي لوالدته فقالت له طبعا هذا خطأ و ذهب لمنزله و مفيدة فلم يقتنع حسونة ... فتركه بكار و 

 كبير . 
في أثناء ما يفعله حسونة مع األشجار ... سمع صوت يناديه يا حسونة يا حسونة حرام و 

 عليك 
 قال مين .... مين ينادي ؟ ! و خاف حسونة جدا 

أنادي عليك علشان متعملش معايا كده... أنت مش قالت له شجرة الورد : أنا شجرة الورد 
 عارف قيمتي ؟ !

 قال حسونة : أل بصراحة أنت واقفة طول النهار ما بتعمليش حاجة .
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قالت الشجرة : أنا بأعمل حاجات كتير أوال الظل اللي أنت واقف تحته ، ثانيا الورود 
األدوية . و مني العطور األزهار ذات الشكل الجميل الذي يجمل الحديقة ، ثالثا يصنع و 

 الفاكهة و وهناك أشجار أخري تعطي لك الخضار 
يه كمان .و قال حسونة : معقولة   ا 

الكرسي اللي بتقعد و السرير الذي تنام عليه و قالت الشجرة : كمان المالبس التى تلبسها ، 
 عليه كان في األصل خشبة من جذوع األشجار . 

 أفعل ذلك مرة أخري  لنو أسف ، و قال حسونة : أنا مكسوف قوي 
 تقوله أنك مش هتعمل كده تاني .و تعتذر لبكار و قالت الشجرة : الزم دالوقتي تروح 

نستمتع برائحة و نجلس تحت ظلك و بعدين سوف نأتي و قال حسونة : أنا رايح لبكار صديقي 
 الورد الزكية 

 الثالث  و النشاط الثاني 
  الفرعونيصناعة الفخار فى العصر اسم النشاط :          معرفي نوع النشاط  : 
 ثالث ساعات ، اليوم الثالث االسبوع السابعزمن النشاط :      المتحف   مكان النشاط : 

 تقييم النشاط  اإلجراءات و األهداف 
الرمل في األحواض المخصصة لذلك ، و في حجرة النشاط  مارس األطفال العاب الماء  -
 العجين الملون و الصلصال ، و بعد أن صنع األطفال أواني من الطين األسوانلي و 
االختالف و ثم طلبت الباحثة من األطفال التجول بالمتحف مرة أخري إلدراك أوجه التشابه  -

          -ثلما يتضح في الصور التالية : الخامات من خالل اللمس مو بين األواني في الشكل 
صنع أواني من  بالمتحف المصري اشترك األطفال المكفوفين فى فى حجرة النشاطو  -

 الطين األسوانلي. 
 النشاط الرابع 
 صناعة األخشاب    اسم النشاط :معرفي وحس حركي ووجداني         نوع النشاط  :

: ثالث ساعات ، اليوم األول من االسبوع  زمن النشاط: حجرة النشاط        مكان النشاط
 .الثامن 
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  :اإلجراءاتو األهداف 
  :تقييم النشاط

تركت الباحثة األطفال يصفون  27بعد لمس األطفال لورشة النجارة بالطابق العلوي قاعة  -
بعد و يتخيلوا الحوار الذي يدور بين العمال بعضهم البعض ، و ما يلمسوه فى ورشة النجارة ، 

  .ذلك طلبت الباحثة من األطفال وضع عنوان لمشهد ورشة النجارة من خيالهم 
لمسوا ما و بعد ذلك توجهت الباحثة مع أطفال المجموعة التجريبية بالمتحف المصري  -

 يأتي: 
كيف نتيح لكل و تعرف األطفال على المصنوعات الخشبية فى مصر القديمة الكرسي  -

 بالخامات التي يختارها . و طفل حرية ابتكار كرسي من تصميمه 
هذا و وساد توت عنخ أمون )مسند رأسه( العاج المزود بوسادة توضع عند رأس السرير  -

الوساد يتخذ شكل الكرسي المنطبق حيث صنع مسند العنق من ثالثة قطع من العاج تنتهي 
سطحها األسفل بنحت و األعلى بصورة زهرة السوسن  عند كل الطرفين بأربطة نقش سطحها

تنتهي األرجل برؤوس بط لها مناقير تمسك بقطعتين أسطوانيتين من العاج و بارز لآلله بس 
 كراسي من ابتكارتهم .و . مما يتيح لألطفال فرصة لتنمية االبتكار لصنع مناضد 

  اب .سرير توت عنخ أمون يوضح للطفل االستعماالت المختلفة لألخش -
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  ( 2ملحق )
 املعريف للمكفوفني ومقياس النم

 إعداد الدكتورة / مني صبح 
 الدرجة ممتاز جيد ضعيف المعرفي للكفيف  والنم مقدار

 :الوحدة األولي وسائل المواصالت
يفرق بين ملمس حجر الجرانيت ، المرمر الخشب  -

 من خالل اللمس 
 يصف العربة ، الجمل ، المركب  -
 البرو البحر وو وسائل المواصالت في الجيفرق بين  -
 سيلة مواصالت بالطين االسونلي و  ينحت -
الماء و الغطس باستخدام الطبق وو يجري تجربة الطف -

االسفنج و القطعة المعدنية و قطعة الخشب و 
 يكتشف طبيعة االشياء و 

 االسفنج و المعدن و يصنف ملمس الخشب  -
 يستطيع أن يحكي أحداث المالح الغريق  -
الت التي استخدمها المالح وسيلة المواصيحدد  -

 الغريق
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 الوحدة الثانية / الحيوانات 
 البقرة حتحور و يفرق بين شكل طائر االيبس  -
 يكون شكل البقرة من خالل البازلز -
 الريش و نحة االجو يفرق بين الذيل  -
التي و يفرق بين الطيور التي تسبح في البحر  -

 األرضو تعيش علي الشجر 
 االليفة و يفرق بين الحيوانات المفترسة  -
  فالح الفصيح يحكي قصة ال -
ينفذها دون خوف في و يسمع أوامر الباحثة  -

 نشاط )مثل نط ، قف علي قدم واحدة(حجرة ال
 يستطيع تشكيل عمل فني بالصلصال -
أداة النحت الموجودين و الحيوان و يفرق بين االنسان  -

 في تمثال واحد
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 الوحدة الثالثة / النبات 

 يشترك في ألعاب الحديقة بدون خوف -
 يتعرف علي الزهوربسهولة -
 يفرق بين روائح الزهور  -
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 الوحدة الرابعة / االنسان
 يعرف معلومات عن جسم اإلنسان  -
 بالنحت تمثال االنسان يشكل  -
 المرأةو يفرق بين شكل الرجل  -
 الملك و الكاهن و يفرق بين تمثال الكاتب  -
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 الوحدة الخامسة / األصوات
 صوت اآلالت الموسيقية و يفرق بين مسمي  -
 يمارس لعبة تتبع صوت الطبلة  -
  يدرك التطور التاريخي لآلالت الموسيقية  -
 يعزف علي لعبة األجراس الخشبية  -
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 الوحدة السادسة / الصناعة 
 يعرف طرق صنع عصرالزهور -
 الصناعة و يحكي حدوته عن الزراعة أ -
 الطين و ينتج عمل فني من ألعاب الماء  -
 يتخيل حوار بين العاملين في ورش النجارة  -
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 حساب الدرجات بعد البرنامج  حساب الدرجات قبل البرنامج  
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 ( 3ملحق )
 املعلومات اآلثارية للمكفوفني اختبار

 الدكتورة / مني صبح  إعداد
 الدرجة  المعرفة  الدرجة المعرفة 

 يعرف معلومات عن مقتنيات المتحف-
 آداب دخول المتحفيعرف -
 يشترك مع زمالئه في األنشطة -
 يعرف التاريخ المصري القديم -
 يعرف الحروب التاريخية-
يصنف مقتنيات المتحف ) أثاث ، تماثيل  -

 ، توابيت ، وسائل مواصالت 
يعرف معلومات عن الطب في مصر  -

  .القديمة
يعرف معلومات عن الزراعة في مصر  -

  .القديمة
 يعرف أسرار التحنيط عند الفراعنة  -
يعرف معلومات عن صناعة العطور في  -

 العصر الفرعوني
يعرف معلومات عن مهنة الكاتب في  -

  .مصر القديمة 
يعرف معلومات عن مهنة الكاهن في  -

  .العصر الفرعوني
 النموذج باللمس    و ثر يدرك الفروق بين اآل -

التاريخية و يعرف الفرق بين المتاحف اآلثارية  - 
التراثية  و الزراعية و الحربية و التعليمية و 
 متاحف األطفال و 

 قصص من العصر الفرعوني يعرف  -
يعرف معلومات عن الحياة االجتماعية في  -

 مصر القديم 
 يصف لنا حياة الفالح المصري القديم  -
يعرف معلومات عن صناعة السفن في مصر  -

 القديمة 
 يعرف طرق صناعة النسيج في مصر القديمة  -
يعرف معلومات عن اآلله جابي أله النيل في  -

 مصر القديمة 
 يعرف معلومات عن المدارس الفرعونية  -
يعرف معلومات عن وضع المرأة في مصر  -

 الفرعونية 
يعرف معلومات عن شم النسيم في مصر  -

 ة الفرعوني
يعرف معلومات عن عادات المصريين  -

 الكعك و لالحتفال باألعياد مثل المالبس ، 

 

 -- حساب الدرجات  -- حساب الدرجات 
 


