
 
 
 
 
 
 
 
 

[  120تكملو اللغو مع بيتى من كتاب اعمل مع المعاقين الجزء الخاص باللغو ص ] 
  االلعاب التىتقدم فىمرحلو ماقبل الكالم

وىى تعترب ايضا نوع من انواع , اول خطوه ىف تنميو عمليو الكالم ىو تقليد التعبريات الىت تظهر على وجو ادلدرس -
. االلعاب اخلاصو باالتصال 

نستطيع ان نعمل , وايضا ديكن عمل ىذه االلعاب هبدف زلدد , دلدرس يتكلم مع الطفل ويعمل اشارات معو ا-
او حتريك اليد ,جعل الطفل يناغى عن طريق حتريك اصابع ادلدرس على شفاه الطفل فيعمل غ غ غ  , االلعاب مثل 

.   wo wo woعلى الفم ترددا فنحصل على و و و
وعلى ادلدرس ان يكتشف ما , درس يصغى للصوت الذى يعملو الطفل وعليو ان يتبع ىذا الصوت انو من ادلهم ان ادل-

. ىو الشئ الذى جيعل الطفل يكون لو رد فعل 
ولكن ليس من ادلفيد عمل صوت ىذه احليوانات فقط بل جيب ان يتصل ىذا , تستطيع ان تعمل صوت احليوانات 

مع االخذ ىف االعتبار ان صوره احليوان شئ صعب على , يوان او صورتو اى جيب رؤيو احل, الصوت باحليوان نفسو  
ويكون من ادلفيد ذلم ان يروا احليوان نفسو وحيسوا باحليوان يسمعوا صوتو فريبطوا , االطفال ادلعاقني من احلاالت  احلاده 

. بني الصوت واحليوان ويفهموا ان الصوت ينتمى اذل ىذا احليوان 
. ذل الطفل ان يشعر بادلاء مث يسمع صوت ادلاء وبالباب وصوت الباب ليفهم معىن اصواهتانفس ىذه اخلطوات ع

مث دع ادلاء ينساب من , تستطيع ان توظف الصوت مثال ىل تسمع صوت ادلاء , تستطيع ان تعطى الصوت وظيفو 
. ىل تسمع الباب , ىل تسمع اجلرس مث دع اجلرس يدق ليسمع الطفل اجلرس , احلنفيو 

  اب خاصو بالنفخالع
. وايضا ىذه التمرينات تعمل لالتصال , ىذا ىو االمتداد للتمرينات اخلاصو بادلرحلو ما قبل النطق بالكالم 

مع ىذه التمرينات يعمل ادلدرس . الننا وحنن نتكلم فنحن نتنفس اثناء الكالم , دترينات النفخ مهمو جدا لتنميو اللغو 
بطريقو شديده وطريقو بسيطو  , مثال نفخ بطريقو شديده ىف وجهو  ,ىذه التمرينات والطفل خيتربىا 
النفخ لتحريك ,نفخ الفم كلو باذلواء مث تفريغو بدون فتح الفم عن طريق الضغط باليد , النفخ ىف الشعر شديد وخفيف 

. نفخ خالل شاليموه ىف كوب ملئ بادلاء , النفخ ألطفاء مشعو , قطعو من القطن 
   الستعمال اللغو المرحلو البدائيو

تستطيع ان تقسمها اذل اخلطوات االتيو  , للبدايو الستعمال اللغو ىف مرحلو ماقبل الكالم 
 عمل صوت بدون معىن .1



 االستماع جزء مهم للطفل .الطفل يقلد الصوت بدون اى معىن اوال من نفسو وثانيا تقليد صوت من البيئو احمليطو بو .2
 ه تنغيم معني الطفل يعمل صوت غري واضح لكن ل.3
 الطفل يستعمل الصوت بنغم معني .4
 (يرتبط الصوت مبوقف معني ) الطفل يستعمل صوت الديكن دتيزه بنغمو معينو ولكن ىف موقف معني .5
وىنا نستطيع ان , ىف ىذه ادلرحلو يعمل الطفل مجلو من كلمو واحده , الطفل يعمل الصوت ويكون لو ىدف معني.6

 .والطفل سوف يستعمل اللغو احلقيقيو . ومرحلو ماقبل الكالم تكون انتهت , للغو نتكلم عن االستعمال احلقيقى 
  المالحظو الخاصو بمرحلو ماقبل التكلم

عليك ان تسأل , علينا ان نعرف امكانيو اللغو لدى الطفل , قبل البدايو عن التكلم عن استعمال الطفل للغو الكلمات 
. غو لدى الطفل نفسك االسئلو االتيو كنوع من التقيم لل

ىل ىناك امكانيو عمل اتصال بالطفل ؟ : س 
ىل ىناك مشكلو جسميو جتعل ىناك مشكلو ىف االتصال ؟  : س 
ىل الطفل لديو فم جيد ويستطيع ان يستعمل فمو لالكل بصوره جيده ؟ : س 
ىل الطفل يصغى اذل صوت ا النسان ؟ : س 
ملو ؟  ىل الطفل لديو صوتو اخلاص بو ويستطيع ان يع: س 

. االجابات على ىذه االسئلو علينا ان نفحصها كل نصف عام او عام طادلا وجدنا ورأينا تغري ىف السلوك 
. فعليك ان تعمل تقرير ادلالحظو التاليو, اذا دل يكن ىناك تغريات او كل شئ دتام 
لو ماقبل النطق بالكالمات ىذه نستطيع ان نستعمل نوع من التخطيط دلرح, عندما نعطى االىتمام دلرحلو ماقبل النطق 

. اشكال ختص مرحلو ماقبل النطق بالكالمات  4كل منهم مكون من , اخلطو مقسمو اذل جدولني 
ىذه اخلطو تعطى اجابات لالسئلو االتيو  

  18حىت  1وىذه ىى البنود من رقم , تعبرياتو , استعمالو للغو,كيفيو اصغاءه ,ماذا تستطيع ان ترى ىف الطفل: س 
ماىو اجلزء ادلفقود ىف تطور اللغو لدى الطفل ؟ وماىو اجلزء الذى يكون الطفل قادر على عملو وماذا  تستطيع ان : س 

تعملو معو كمدرس ؟ 
حينئذ تسأل نفسك ىل ادلساعده ادلقدمو لو لتنمو . شهور فالبد من عمل تقييم  6شهور او  3بعد فرته معينو وليكن 

.  عندما جتاوب على ىذه ادلرحلو تستطيع ان تفكر ىف كيفيو االستمرار .ابيو اللغو ذلا نتيجو سلبيو ام ايج
وتستيطيع ان تسأل نفسك ىف اى مرحلو الطفل , تستطيع ان تعمل خطو جديده للنصف االول من السنو او لكل السنو 

. فيها االن وكيف استطيع ان اكمل  معو 
اشكال الىت تظهر كل مراحل تطور اللغو لدى الطفل   aspectىف قائمو ادلالحظو يوجد كل,ىذه ادلالحظو مهمو جدا

وليكون لدى الطفل متعو ىف , ولتنميو العالقو مع الناس , مرحلو ماقبل الكالم مرحلو مرحلو مهمو جدا دلرحلو للكالم 
 .كونو انسان 
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العاب تساعدك لتنميو اللغو  
. مرينات مع االطفال ادلعاقني نستطيع ان نعمل ىذه الت, حيتاج الطفل لكثري من اخلربه ليبىن لغتو 

افكار لهذه التمرينات 
السلوك اخلاص باالنصات  :اوال
جيب ان نالحظ ىل الطفل يعمل رد فعل للصوت إذا كان يستجيب الى نوع من االصوات فهو يعطى رد فعل  -1

. جتاىو



. االن تستطيع ان تقدم لو اصوات باشياء تعمل صوت مثل الشخشيخو او التصفيق اليدين بالقرب من الطفل  -2
صوت بالباب وصوت بادلاء من احلنفيو , او التخبيط مبلعقو على الطبق      
. التكلم مع الطفل بطريقو ودوده وىادئو ليتعلم االنصات اذل صوت االنسان  -3
. استعمال الصوت للغناء  -4
حتريك زراعو ونستطيع ان نعمل ىذا ىف صوره العاب مثل نداء اسم الطفل و, نغىن اغنيو والتكلم بنغم وبردم   -5

. دتشيا مع نغمات االسم       
. تقدمي لو ادلوسيقى  -6
مث نعمل تداخل بني الصوت وصوت االلو ادلوسيقيو  , ندعو ينصت اذل اصوات سلتلفو  -7
حرك اللعبو ادلفضلو الىت تصدر صوت او االلو ادلوسيقيو الىت جبوارىا اللعبو : كمثال , دع الطفل يتبع الصوت بعينيو  -8
. او نقل االنتباه اذل الصوت , ( اى رأس ادلدرس ) تستطيع ان تبقيهم جبوار رأسك , اللعبو جبوار بعضهم  مع
(  خشن وناعم)دع االلو ادلوسيقيو تعمل اصوات -9

ىنا اليهم ان , اذلمس ونغىن اغنيو بسيطو ذلا ردم معني مع احلركو , نغىن اغاىن بصوت جهورى وصوت ىادى  -10
ولكن من ادلهم ان يسمع التنغيم والردم ىف الصوت االنساىن مع سلتلفو االشارات  , مات االغنيو يفهم الطفل كل

وتكون بصوت حاد  او مجيل وتكون بصوت    ) ال: مثال . يتعلم الطفل االنصات اذل اصوات بتنغيمات سلتلفو  -11
( .  ىادئ 

تقدمي لو اغاىن بتوظيف معني مثل التخبيط مع كوب زجاجى   -12
ام ام ىذا حسن   -النظق بالكلمات وندعو خيترب االختالفات ىف االصوات مثل بر بر بر ىذا جيد  -17

. عمل اصوات حيوانات       
وواضحو جدا , علي ان تكون ذلا وظيفو واضحو وبصوت ودود , التكلم مع الطفل بطريقو يسطيع ان يفهمها  -18

,  واستعمال مجل قصريه , ليسمعها 
. التمرينات مهم جدا ان جيلس ادلدرس قريب جدا من الطفل  مع كل ىذه

 
دترينات خاصو بأستعمال الوجو والرأس   :ثانيا 

من ادلهم ذلذه التمرينات ان يكون ىناك عالقو طيبو بني الطفل وادلدرس 
فضلو للطفل تستطيع ان تعلم الطفل االنصات اذل الصوت وىف نفس الوقت ينظر اذل الوجو وذلك مبسك االشياء ادل -7

( قريب من وجهك ) قريب من وجو ادلدرس 
تستطيع ان تعمل ىذا عن طريق االمساك االشياء وتكون قريبو من , دع الطفل يتبع الصوت بعينيو  -10 -9 -8

مث تقول ىذا , الطبلو تقول بوم : كمثال , وبني العاذل والواطى , وتستطيع ان تداخل بني الصوت وااللوان , الصوت 
واطى  بصوت 

واظهر الكارتونو الزرقاء  , وقول تن بصوت عاذل , مث مثلث , دتسك بكارتونو لوهنا ازرق 



موقف اللغو    :ثالثا 
.  واحتماالت والبيئو مهمو جدا لبناء موقف اللغو لدى الطفل , كل اخلربه والعالقات باالشخاص االخرين 

السمع , الختالف بني اللمس والشعور احلقيقى بالرسم كل انتباه االشخاص واالتصال سوف تساعد الطفل ليخترب ا
. وادلشاىده تصبح فهم . يصبح انصات 

عنيئذ يكن الطفل قادر على تنميو موقف اللغو لديو , عندما تكون كل ىذه االشياء مسندوده بالفهم الواضح للغو 
. دما التُعطى بواسطو الناس الذين يتكلموا عندما التصاحب اللغو النطوقو وعن, اخلربه نفسها لن تُبىن على اللغو نفسها 

نقاط تساعد ىف استعمال اللغو :  رابعاً 
والتمارين الىت تستطيع ان تعملها لالنصات وتعبريات , ىف لغو الكالم للناس جتد ردم معني وتردد الصوت وىو مهم جدا 

. الوجو تعترب مرحلو قبل استخدام اللغو 
والتمارين اخلاصو حبركو عضالت الفم . ت مهمو لتعليم الطفل كيفيو استعمال صوتو كل االلعاب ادلستعملو ىف التعبريا

. ىف ىذا الوقت مهم استعماذلا لتنميو اللغو , لعمل اصوات 
كل ادلنغاه الىت يعملها الطفل عليك بأستمالتها عن طريق تقليدىا مره , ىف ىذه ادلرحلو جيب ان تعمل منفرداً مع الطفل 

.  اً مع الطفل حىت لو دل يتكلم ويتحدث لك تكلم كثري, آخرى 
. عليك ان تعطيو ىذا ادلوقف مرات كثريه , اذا كان ىناك موقف جيعل الطفل سعيد جدا 

ولذلك جيب ان تتكلم معو او تغىن اغاىن وجيب ان تعمل ىذا وجو لوجو مع , يكون من ادلهم ان تأخذ انتباه الطفل 
. الطفل 

. ين االشياء الىت حتدث وإظهار صوره ىف كتاب تتكلم عن ىذا تستطيع ايضا ان تعطى ربط ب
ليس من ادلفيد استعمال الراديو او التلفزيون ىف بدايو تنميو اللغو مع الطفل ألنو اليوجد عالقو بني الطفل والصوت  

. خاصو عندما يقلدىا الطفل , كل انواع االلعاب اخلاصو بالتعبريات مهمو جدا لتدريب اللغو 
ألن عندما يظهر ادلدرس فهمو ذلذا .درس ان يالحظ الطفل عندما يستعمل الطفل صوت معني ىف موقف معني على ادل

.  ستكون للغو وظيفتها 
. ولكن ىو مفيد استعمالو , حيتاج اذل خربه وتدريب للعمل بو , استعمال اخلطوات الىت ذكرناىا وايضا اجلدول السابق 

 
توى الواطى  قواعد للتكلم مع االطفال ذو المس

نففس  مستوى ) تكلم مع الطفل . او غىن ماتريد ان تقولو , دائما تكلم عندما تتكلم مع الطفل او تعمل لو شئ  -1
( الطفل وليس ففوق رأسو 

. تكلم عن كل شئ حيدث للطفل حىت لو دل يكن لديك رد فعل  -2
. تكلم بوضوح ومجل قصريه مفهومو للطفل  -3
. وذلذا سيالحظها الطفل . طو والكلمات البسيطو دلرات عديده استعمل اللغو البسي -4
اعد كثريا للطفل   -5



ايضا وضح االشياء الىت حتدث حىت لو دل ينظر ذلا ألنو اليعطى رد فعل  , التتكلم عن االشياء بل ايضا عن الشعور  -6
. استعمل كثري من احلركات ولغو االشاره  -7
اخل  00دع الطفل يشعر وخيترب اللغو  -8
. لكل شئ يعملو الطفل كطريقو لالتصال ( رد فعل ) اعطى اجابو  -9

. التضحك هنائيا عندما حياول الطفل ان يتواصل   -10
التتوقع ان يعطى تقليد شلتاز   -11
شجعو الستعمال كل الطرق الىت تعمل اللغو مثل احلركات ولغو االشاره   -12
ل اللغو  اعط رد فعل اجياىب لكل شكل من اشكا -13
االحتياط ان التتكلم لنفسك بطريقو غري واضحو وبطريقو ليست فيها لغو   -14
التتكلم بطريقو طفوليو   -15
التتكلم مع الطفل بطريقو ىى رلرد اوامر   -16
استعمل التنغيم ىف الصوت عندما تتكلم مع الطفل   -17
ه  استعمل االشاره واحلركو وحركو الوجو للتعبري عن ما تقول -18
. اعمل مع زمالئك ىف نفس الوقت عندما تعملون مع الطفل  -19
. خذ وقت عندما تتكلم مع الطفل   -20
. اعط الطفل الوقت ليفهم ما تقولو والتتوقع ىف احلال رد فعل منو  -21
تستطيع ان تساعد الطفل بإعطاءه رد فعل دلا يقولو لكن التقول اى شئ نيابو عن الطفل   -22
. رصو الطفل ليعطيك رد فعل وتأخذ انت بدل منو التعبري عما يريد ان يقولو التنهى ف -23
. انو من ادلهم التكلم مع الطفل حىت لوبدى ان ىذا الامل فيو والفائده فيو  -24

خلل اللغو التى تأتى بسبب نقص فى االنتباه لمرحلو ما قبل اللغو لدى الطفل  
انت ترى مع االطفال , فل اللغو واستعمال اللغو واماكنيو استعمال اللغو مرحلو ما قبل اللغو مرحلو مهمو ليفهم الط

ولكن , االطفال ادلعاقني اليعملوا اصال حقيقى  neglected languageاهنم يستعملون لغو غري مفهومو , ادلعاقني عقليا 
(  مينا كامل ) او يتكلم مع اشخاص غري موجود امامو , يستطيع ان يتكلم مع نفسو 

تستطيع ان , ( مينا كامل ) تسطيع ان جتد اطفال معاقني لديهم استعمال جيد للغو عندما يستعملون لعبو التليفون  ايضا
    language disorderتسمى ىذا 

والسبب شلكن ان يكون اليوجد , ىف ىذا تستطيع ان ترى ان ىناك امكانيو للغو ولكنها ليست اتصال بشرى حقيقى 
. لو ماقبل النطق لدى الطفل انتباه كاىف لبناء مرح

عندما يكون االباء وادلدرسني اليعطون انتاه كاىف , اذا دل يكن ان ىناك اتصال سوف الجتد ايضا اتصال انساىن 
ولكن سيبقى ىف مرحلو التعبري عن حاجاتو االساسيو مثل , رمبا اليتعلم الطفل استعمال اللغو , لالتصال مع االطفال 

اخل  00ام احلم, الشرب , االكل 



مثل  , ىناك عوامل واسباب الىت تؤثر على عدم تطور اللغو لدى الطفل 
   اليوجد اتصال او عالقو بني الطفل واالخرين
  خلل او مشكلوdisturbance   ىف االتصال بني الطفل واالخرين
  البيئو احمليطو والناس من حول الطفل التشجع الطفل والتسميلو الستعمال اللغو
 درسني متوقيعني الكثري من الطفل ولذلك لن يبدأ مرحلو ماقبل النطق  ان يكون ادل
  وسوف يشعر الطفل هبذا وسوف يوقف استعمال ىذه اللغو  , ادلدرسني اليفهموا اللغو الغري منطوقو من الطفل
  من االدل اخلوف , االسباب ذلذا ىى اخلوف , االطفال الذين يرفضون استعمال اللغو ويكون قريبني جدا من انفسهم

او خياف من البيئو احمليطو حولو واالشياء ادلوجوده هبا  , او من شعور معني , اخلوف من نفسو , 
  سيكون لديو احباط لنفسو ولالخرين  , ىو يشعر ان الناس اليفهمونو , القصور ىف عمل العالقو بينو وبني من حولو
   اليكون لديو القوه للخروج من ىذه ادلشكلو

 .ال للخروج من ىذا ىو الرجوع اذل مرحلو ما قبل النطق ذلؤالء االطف


