
 أنشطة برنامج لوفاس التعلٌمً ألطفال التوحد             
 :الجزء األول 

 
 

 الحضور واالنتباه التقلٌد
 انهغّ انخعبيزيّ ٔانًجزدِفهم اللغة

 

 باستخدام األشٌاء( أنشطة)برنامج تقلٌد حركات 
 :أجزاء البرنامج

تأكد من  ضع شٌئان متماثالن على المنضدة، اجلس ف مواجهة الطفله ،
وفى نفس الوقت  ، "أفعل هذا"قدم له األمر ( انتباهها)حضور الطفله 

حث الطفله على أداء  ، تقوم أنت بتقدٌم نموذج للفعل بأحد األشٌاء
قلل الحث تدرٌجٌا حتى  ، الحركة بالشًء اآلخر، ودعم استجابته

،فً  دعم االستجابات المختلفة التً تظهر بأقل مستوى من الحث ، ٌزول
 .عم االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثةالنهاٌة د

 
  :المواد *

 (التحرٌك)أشٌاء لعمل الحركات 
  :أقترح قبل الطلبات *

 اجلس على كرسى

 :مقترحات للبحث *
 أرشد الطفل جسمٌا لكً ٌؤدى االستجابة

 "أفعل هذا"األمر 
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ اإلتقان

 ضع المكعب فً العلبة .1

 رن الجرس .2
 ادفع العربة اللعبة .3
 لوح بالعلم .4
  أضرب على طبلة .5
 البس القبعة .6
 شخبط .7



 جفف فمك .8
 أضرب بلعبة الشاكوش .9

 هز الشخشٌخة .10
 أطعم العروسة .11
 ضع التلٌفون على أذنك .12
 أشرب من الكوب .13
 أنفخ فى الزمارة .14
 سرح شعرك .15
 قم بحركات بالعروسة .16
 اللعبةدحرج  .17
  ضع العملة فى الحصالة .18
 قبل العروسة .19
 الصق العروسة .20

 
 
 لمحة مساعدة *

 طفلك( ٌمتع)تعلٌم العاب تتعلق بالتقلٌد قد ٌسعد 
 (فمٌة)برنامج أن ٌقلد حركات شفهٌة

 أجزاء البرنامج

 
أفعل "أجلس على كرسى فً مواجهة الطفل، تأكد من الحضور قدم األمر 

نفس الوقت قلد الحركة أمام الطفل، حث الطفل لكى ٌؤدى بٌنما فً " هذا
دعم االستجابات  ، الحركة ودعم االستجابة، قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول

دعم فقط االستجابات  ، المختلفة التً تظهر بأقل مستوى من الحث
 .الصحٌحة الغٌر محثوثة

 
 :مقتراحات قبل الطلبات *

ٌقلد حركات الجسم الكبرى  أن ٌجلس على كرسى أن ٌتصل ببصره أن
 .(الدقٌقة)والصغرى 

 :مقترحات للحــــث *
 .بٌدك اجعل ضم الطفل فى نفس الشكل الصحٌح للحركة

بوق أو أداة نفخ : مثال)استخدم مواد لكى تسهل االستجابة 
 .مصاصة لكى ٌخرج لسانه وٌلعقها ، البقالٌل



 األمـر
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ اإلتقان

 الفمفتح  .1

 
 العق باللسان خارجا .2
 ضم الشفتان .3
 اخبط أسنانك ببعض .4
 انفخ .5
 ابتسم .6
 كشر .7
 قبل .8
 ارفع لسانك ألعلى .9

 ضع أسنانك العلٌا على الشفة السفلً .10
 اتباع تعلٌمات من خطوة واحدة

 أجزاء البرنامج
قذو ( إصغائّ)أجهس عهٗ كزسٗ في يٕاجٓت انطفم، حأكذ يٍ حضٕرِ 

حث انطفم ألداء انحزكت ٔدعى االسخجابت، قهم انحث حذريجيا حخٗ  ، األيز

فً  ، دعم االستجابات المختلفة التً تظهر بأقل مستوى من الحث ، يزٔل
 .النهاٌة دعم االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة

 .عناصر تحتاجها لألوامر:المواد *
 الكرسًلألمر الثانً اجلس على  :مقترحات قبل الطلبات *
 .أرشد الطفل جسمٌا لٌؤدى االستجابة :مقترحات للحــــث *

 " أفعل ذلك" األمر
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ اإلتقان

 اجلس .1

 
 قف .2
 تعال هنا .3
 ضع ٌدٌك السفل .4



 (باى باى)حرك ٌدٌك لعمل  .5
 أعطنً حضن .6
 ضع ٌدٌك العلى .7
 صفق بٌدٌك .8
 لف .9

 اقفز .10
 قبلةأعطنً  .11
 أرمى هذا بعٌدا .12
 اغلق الباب .13
 أعطنً قبلة من على بعد .14
 لف تجاه الضوء)لف ٌمٌنا بهدوء  .15
 احضر ورق توالت .16
 لف على أنغام الموسٌقى .17
 ضع على الرف .18
 أعطنً خمسة .19

 دب بقدمك على األرض -20 .20

 
 :لمحة مساعدة

من الطفل أدائها ضمن القطعة اختارالتعلٌمات التً من المحتمل أن نطلب 
اختٌار تعلٌمات من المحتمل أن نستخدمها  ، (أثناء الٌوم)من خالل الٌوم

مع طفلك ضمن جلسة التدرٌس بحٌث تمدك بفرض طبٌعٌة للحفظ 
  .والتعمٌم

 
 

 :برنامج تقلٌد الحركات الدقٌقة
 :أجزاء البرنامج

تأكد من )أجلس على كرسى فً مواجهة الطفل، تأكد من حضور الطفل 
بٌنما قم بتقلٌد الحركة فً نفس " أفعل ذلك"قدم األمر ( إصغائه
حث الطفل ألداء الحركة ودعم االستجابة، قلل الحث تدرٌجٌا  ، الوقت

دعم االستجابات المختلفة التً تظهر بأقل مستوى من  ، حتى ٌزول
 .فً النهاٌة دعم االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة ، الحث

 
 :ل الطلبمقترح قب *



اجلس على كرسى وقلد (: ما ٌجب أن ٌكون الطفل قد تعلمه قبل ذلك)
 .الحركات الكبرى

 :مقترحات للحــث *
 .أرشد الطفل جسدٌا لٌؤدى االستجابة

 " أفعل ذلك" األمر
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ اإلتقان

 شبك ٌدٌك ببعض .1

 أفتح وأغلق ٌدٌك .2
 إصبعً السبابة( أضرب)أنقر  .3
 إصبعً اإلبهام( أضرب)أنقر  .4
 طرقع أصابعك .5
 أدعك ٌدٌك ببعضها .6
 اضرب إصبع السبابة باإلبهام .7
 اشر إلى أجزاء الجسم .8

 اشر بإصبع السبابة إلى باطن الٌد .9
 مد إصبع السبابة .10
 ضع إصبع اإلبهام ألعلى .11
 قم بعمل عالمة السالم .12

 

 :لمحة مساعدة
للحركة عند تدرٌسهذا ( التطور المثالً)التالً  ضع فً اعتبارك النمو

كثٌر من األطفال تحت سن الثالثة سوف ٌجدونصعوبة فً تقلٌد . البرنامج
 .الحركات الدقٌقة

 (فمٌة)برنامج أن ٌقلد حركات شفهٌة
 أجزاء البرنامج

 
أفعل "أجلس على كرسى فً مواجهة الطفل، تأكد من الحضور قدم األمر 

بٌنما فً نفس الوقت قلد الحركة أمام الطفل، حث الطفل لكى ٌؤدى " هذا
دعم االستجابات  ، الحركة ودعم االستجابة، قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول

دعم فقط االستجابات  ، المختلفة التً تظهر بأقل مستوى من الحث



 .ٌحة الغٌر محثوثةالصح

 
 :مقتراحات قبل الطلبات *

أن ٌجلس على كرسى أن ٌتصل ببصره أن ٌقلد حركات الجسم الكبرى 
 .(الدقٌقة)والصغرى 

 :مقترحات للحــــث *
 .بٌدك اجعل ضم الطفل فى نفس الشكل الصحٌح للحركة

بوق أو أداة نفخ : مثال)استخدم مواد لكى تسهل االستجابة 
 .مصاصة لكى ٌخرج لسانه وٌلعقها ، البقالٌل

 األمـر
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ اإلتقان

 فتح الفم .11

 
 العق باللسان خارجا .12
 ضم الشفتان .13
 اخبط أسنانك ببعض .14
 انفخ .15
 ابتسم .16
 كشر .17
 قبل .18
 ارفع لسانك ألعلى .19
 ضع أسنانك العلٌا على الشفة السفلً .20

 
 
 

 (إدراك وتعبٌر)برنامج الصور 
 :أجزاء البرنامج

ضع صور على المنضدة أمام الطفل، تأكد من : أن ٌعرف الصور .1
أسم العنصر فً ....( )شٌر إلى )حضور الطفل وانتباهه وقدم له األمر 

قلل الحث . حث الطفل بكى ٌشٌر إلى الصورة ودعم االستجابة( الصورة
التً تظهر بأقل مستوى  دعم االستجابات المختلفة ، تدرٌجٌا حتى ٌزول



 .فً النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة ، من الحث
اجهس عهٗ كزسٗ في يٕاجٓت انطفم، حأكذ يٍ : ححذيذ أسًاء األشياء .2

حث انطفم  ، (يا ْذا؟)حضٕر انطفم ٔقذو انصٕرة نهطفم نكي يزاْا، قم 

. حذريجيا حخٗ يزٔل قهم انحث ، نكي يحذد أسى انصٕرة ٔدعى االسخجابت

فً النهاٌة  ، دعى االسخجاباث انًخخهفت انخي حظٓز بأقم يسخٕٖ يٍ انحث
 دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة

 
 .صور فوتوغرافٌة ألشٌاء وصور فً كروت :المواد

 :مقترح قبل الطلبات
 أن ٌطابق صور متماثلة -1
 10:15ٌعرف من خطوة فً التعلٌمات وأن  15إلى  10أن ٌتبع  -2
 شئ
 أن ٌحدد أسماء األشٌاء -3

 :مقترحات للحث
 أرشد الطفل جسدٌا لكً ٌشٌر إلى الصورة -1
 قلد تسمٌة الشًء أمام الطفل -2

 األمــر
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ اإلتقان

 شٌر إلى .1
 ما هذا؟ .2
 أشر إلى الصورة الصحٌحة .1
 أذكر أسم الصورة .2

 :لمحة مساعدة
الصور البد . بصور فوتوغرافٌة لألشٌاء التً قد تعلم الطفل تعرٌفهاأبدأ 

صورة التفاحة البد وأن تكون تفاحة : مثال)وأن تكون واضحة الرؤٌة 
الصور الفوتوغرافٌة لألشٌاء  ، (واحدة على عكس التفاح على الشجرة

سوف تساعد على ( مثل صورة سرٌره أو صورة حذائه)المتعلقة بالطفل 
  .حثتعمٌم ال

 
 



 
 

 برنامج أن ٌعرف األشخاص المألوفٌن
 :أجزاء البرنامج

ضع صور على المنضدة أمام الطفل، تأكد من : أن ٌعرف الصور .1
أسم العنصر فً ....( )شٌر إلى )حضور الطفل وانتباهه وقدم له األمر 

قلل الحث  ، حث الطفل بكى ٌشٌر إلى الصورة ودعم االستجابة( الصورة
دعم االستجابات المختلفة التً تظهر بأقل مستوى  ، ٌزولتدرٌجٌا حتى 

 .فً النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة ، من الحث
أجلس على  ، التعرٌف باألشخاص مع األشخاص المألوفٌن فً الحجرة .2

أذهب )كرسى فً مواجهة الطفل، تأكد من الحضور واذكر األمر 
،حث الطفل لكً ٌمشى إلى الشخص  (أسم الشخص المألوف()إلى

قلل الحث . قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول. المألوف، دعم االستجابة
دعم االستجابات المختلفة التً تظهر بأقل مستوى  تدرٌجٌا حتى ٌزول،

 فً النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة. من الحث

 
 صور فوتوغرافٌة لألشخاص المألوفٌن :المواد *
 :مقترحات قبل الطلب *

 أن ٌطابق صور متماثلة -1
 تعلٌمات من خطوة واحدة وٌعرف األشٌاء فً الصور 10أن ٌتبع  -2
 :مقترحات للحث *

 أرشد الطفل جسمٌا لكً ٌؤدى االستجابة
 

 (تعلٌم وتعرٌف الصورة)برنامج األفعال 
 :أجزاء البرنامج

كرسى فً مواجهة  أجلس على ، (أفعل)أن ٌتبع التعلٌمات الشفهٌة  .1
األشٌاء األساسٌة التً )على المنضدة ( هامة)الطفل، ضع مواد ضرورٌة 

تأكد من حضور وانتباه الطفل  ، فً متناول ٌد الطفل( ٌعرفها الطفل
حث الطفل لكً ٌؤدى الحركة ( أفعل –وضع لً  –أظهر لً )وأذكر األمر 

عم االستجابات د. قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول ، دعم االستجابة( افعل)
فً النهاٌة دعم فقط  ، المختلفة التً تظهر بأقل مستوى من الحث

  .االستجابة الصحٌحة الغٌر محثوثة
ضع صورة على المنضدة أمام : أن ٌتعرف على األفعال فً الصورة .2



حث ( أفعل( )أشر إلى)الطفل، تأكد من حضور وإصغائه وأذكر األمر 
قلل الحث . ٌحة ودعم االستجابةالطفل لكً ٌشٌر إلى الصورة الصح

دعم االستجابات المختلفة التً تظهر بأقل مستوى  ، تدرٌجٌا حتى ٌزول
  ، فً النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة ، من الحث

 أشٌاء ٌحتاجها لكً ٌتبع الحركات ولكً ٌتبع الفعل فً الصورة :المواد *

 
 
 :مقترحات قبل الطلب *

 تعلٌمات من خطوة واحدة 10ٌتبع أن  (1)
 أن ٌعرف الصور (2)

 
 :مقترحات للحث *

 (بذكر أو تحدٌد أسم الحركة)قم بعمل نموذج  (1)

 األمــر
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ اإلتقان

 ...... أظهر لً -1
 أشر إلى -2
 

 (باى)التلوٌح  -4التصفٌق  -3الجلوس  -2الوقوف  -1
 القفز -8اللف  -7الشراب  -6الطعام  -5
 النوم -12النفخ  -11التقبٌل  -10االحتضان  -9

 الصٌاح -16الرسم  -15القراءة  -14الطرق  -13
 الشوط -20المشً  -19الرمً  -18الغسٌل  -17

 
 :لمحة مساعدة *

 .ابدأ بالحركات التً تعلمها طفلك من قبل
 التعلٌمات ذات الخطوة الواحدة: مثال
 .وذلك فً حالة تعلمه الوقوف. فدرس أظهر إلى الوقو: مثال
 
 

 فهم وتعبٌر( موجودة فً البٌئة)برنامج أشٌاء بٌئٌة 



 :أجزاء البرنامج
أجلس على كرسى فً مواجهة الطفل،  ، أن ٌعرف الطفل شئ بٌئً .1

حث الطفل لكً ( شئ فً البٌئة)تأكد من الحضور، قدم األمر المس الـ
الحث تدرٌجٌا حتى ٌمشى وٌلمس الشًء، ودعم االستجابة قلل 

فً  ، دعم االستجابات المختلفة التً تظهر بأقل مستوى من الحث ، ٌزول
 .النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة

أذهب بالطفل إلى الشًء البٌئً،  ، أن ٌحدد أسماء األشٌاء فً البٌئة .2
ٌحدد حث الطفل لكً ( ما هذا؟)تأكد من الحضور، وأشر إلى الشًء وقل 

دعم  ، قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول. ودعم االستجابة. أسم الشًء
فً النهاٌة دعم  ، االستجابات المختلفة التً تظهر بأقل مستوى من الحث

 .فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة
  :مقترحات قبل الطلبات *

 أن ٌتبع تعلٌمات من خطوة واحدة وٌعرف األشٌاء (1)
 األشٌاء أن ٌحدد أسماء (2)

 
 :مقترحات للحث *

 أرشد الطفل جسمٌا لكً ٌؤدى االستجابة (1)
 قم بالنمذجة أمام الطفل بتحدٌد أسم الشًء (2)

 األمــر
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ اإلتقان

 المس الــ -1
 ما هذا؟

 
 أرض -4شباك  -3كرسى  -2منضدة  -1
 مصباح -8سجاد  -7باب  -6حائط  -5
  ثالجة -12ستارة  -11رف  -10( درجات)ساللم -9

 حوض -16توالت  -15بالوعة  -14موقد  -13
 دوالب -18سرٌر  -17

 
 :لمحة مساعدة *

كتكنٌك للحث ابدأ بتقرٌب الطفل من األشٌاء وبعد ذلك قلل المسافة بٌن 



 الطفل والشًء
 
 

 برنامج اإلشارة إلى صورة فً كتاب
 :أجزاء البرنامج

أسم ..." )أشر إلى "مصور، أذكر األمر قدم للطفل صفحة فً كتاب 
حث الطفل لكً ٌشٌر إلى الصورة الصحٌحة، ودعم االستجابة ( العنصر

دعم االستجابات المختلفة التً تظهر بأقل . قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول
فً النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر  ، مستوى من الحث

 .محثوثة
 كتب مصورة :المواد *

 
 :مقترحات قبل الحث *

أرشد الطفل جسمٌا لكً ٌستجٌب باإلشارة، ابدأ بكتب مصورة والتً 
 .تحتوى على عدد محدود من العناصر بكل صفحة

 األمــر
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ اإلتقان

 "أشر إلى.. "األمر 
 أن ٌشٌر إلى الصورة الصحٌحة

 

 :لمحة مساعدة *
طفلك فً الٌوم صور خاص به لكً ٌشٌر رتب صور األشٌاء التً ٌعرفها 

ممكنة وفى سٌاقات طبٌعٌة ( تعقٌدات)عم المهارة بأقل تراكٌب  ، إلٌها
 .أكثر

 :مثال
 .(أثناء النظر إلى الكتب وقت النوم)

 (فهم وتعبٌر)برنامج وظائف األشٌاء 
 :أجزاء البرنامج

 تعرٌف الشًء بوظٌفته .1
الطفل، تأكد من الحضور وقدم شع الشًء أو الصورة على منضدة أمام 

 (بــ؟...... ماذا أنت )األمر 



حث الطفل لكً ٌشٌر إلى الشًء أو الصورة ( بماذا تكنس؟: )مثال
دعم  ، قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول. الصحٌحة دعم االستجابة

فً النهاٌة دعم . االستجابات المختلفة التً تظهر بأقل مستوى من الحث
 .الغٌر محثوثة فقط االستجابات الصحٌحة

 تحدٌد اسم الشًء بوظٌفته .2
ماذا )أجلس على كرسى فً مواجهة الطفل، تأكد من الحضور، قل للطفل 

 (بماذا تلون؟)مثال ( بــ؟...أنت 
أداء ألوان )أو ( أقالم الفحم: )حث الطفل لكً ٌحدد اسم الشًء مثال

دعم  .قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول. دعم االستجابة ، (بألوان الفحم
فً النهاٌة دعم . االستجابات المختلفة التً تظهر بأقل مستوى من الحث

 .فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة
 أن ٌحدد وظٌفة الشًء .3

ماذا )أجلس على كرسى فً مواجهة الطفل وتأكد من الحضور، قل للطفل 
حث الطفل لكً ٌسمى (. القلم( ..... ) ؟( أسم الشًء..... )تفعل بــ 

قلل الحث . اكتب بالقلم الرصاص دعم االستجابة:وظٌفة الشًء مثال
دعم االستجابات المختلفة التً تظهر بأقل مستوى . تدرٌجٌا حتى ٌزول

 .فً النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة. من الحث

 
 أشٌاء :المواد *
 :مقترحات قبل الطلب *

 أن ٌتبع تعلٌمات ذات خطوة واحدة (1)
 أن ٌعرف األشٌاء وٌتبع التعلٌمات الشفهٌة (2)
 أن ٌعرف الشًء بوظٌفته وٌحدد األشٌاء واألفعال (3)

 سؤال
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ اإلتقان

 ؟...بماذا  -1
 ... ماذا تفعل بــ -2

 

 قلم رصاص/ اكتب بــ .1
 الكوب/ اشرب من  .2
 الشوكة/ آكل بــ .3



 المقص/ أقص بــ .4
 الكتاب/  أقرا .5
 السرٌر/ أنام فً .6
 كرسى/ اجلس على .7
 التلٌفون/ أتكلم فً .8
 قلم الفحم/ ألوان بــ .9

 الصابون/ اغسل بــ .10
 المكنسة/ اكنس بــ .11
 المنادٌل/ امسح آنفً بـ)انف  .12
 الكرة/ أرمى .13
 المشط/ اسرح شعري بـ .14

 
 

 :لمحة مساعدة
أطفال فً برنامج األشٌاء المعرفٌة استخدم فقط األشٌاء التً عرضها 

تأكد من أن طفلك ٌستطٌع تعرٌف : مثال –برنامج صور معرفة 
 الشاكوش قبل أن ندرس له وظٌفته

 (ادراك وتعبٌر)برنامج الملكٌة 
 :أجزاء البرنامج

مع شخص معروف للطفل واقف أمامه، قدم األمر  –أن ٌعرف الملٌكة  .1
 "(أو المالبس جزء من الجسم) ( –للشخص) –المس "
حث الطفل لمى ٌلمس الجزء الصحٌح من ( المس قمٌص مارى: مثال)

الجسم أو الملبس ودعم االستجابة، قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول، دعم 
 .االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث

أشر الى جزء من جسم أو مالبس شخص مألوف  –أن ٌحدد الملكٌة  .2
مٌن؟ ..... خاص بمن أو ( جزء الجسم أو الملبس")وقل  بالنسبة للطفل

 .حث الطفل لكى ٌذكر أسم الخص والىء الخاص به
دعم االستجابة، قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول،  ، (قمٌص مارى: مثال)

فى النهاٌة . دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث
 .وثةدعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محث

 :ٌقترح قبل الطلبات
 (شخصٌا)أن ٌعرف أجزاء الجسم أو لمالبس وأشخاص معروفٌن له  -1
أن ٌحدد أسماء أجزاء الجسم أو المالبس وأشخاص معروفٌن  -2



 (مألوفٌن)
 :مقترحات للحث

ارشد الطفل جسمٌا لكى ٌشٌر الى الجزء الصحٌح من الجسم أو  -1
 المالبس

 (االستجابة أمام الطفلقلد )نمذج االلستجابة  -2
 األمـــر

 االستجابة
 تارٌخ البدء

 تارٌخ اإلتقان
 جزء من الجسم خاص بشخص ما، أو مالبس) –المس  .1

 
 جزء من الجسم أو مالبس .2
 أن ٌلصق الجء الصحٌح من الجسم و المالبس .1

 أن ٌحدد الشخص أو جزء من الجسم أو لمالبس -2 .2

 
 البٌئةأن ٌعرف أدوات فى : برنامج

 :أجزاء البرنامج

ضع صورة أو عدة صور  –أن ٌشٌر الى صورة شىء ٌسمع صوته  .1
على المنضدة أما الطفل، شغل صوت على شرٌط كاسٌت، أسأل الطفل 

قلل  ، حث الطفل لكى ٌشٌر الى الصورة المطابقة للصوت ، ؟"ماذا تسمع"
تظهر بأقل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول، دعم االستجابات المختلفة التى 

فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر . مستوى من الحث
 .محثوثة

اطرح  ، شغل صوت على شرٌط كاسٌت –أن ٌحدد أسم الصوت  .2
؟ حث الطفل لكى ٌحدد اسم الصورة، قلل الحث "ماذا تسمع"السؤال 

تدرٌجٌا حتى ٌزول، دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من 
 .فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة. لحثا

 أنظر قابمة المراجع أو شرٌط كاسٌت)أصوات بٌبٌة، : األدوات .3

 :ٌقترح قبل الطلبات *

 أن ٌعرف الصورة والحركات -1

 أن ٌحدد أسماء الصور والحركات -2

 :مقترحات للحث *

ٌشٌر الى الصورة قلد االستجابة أمام الطفل أو حث الطفل لكى  -1



  الصحٌحة

 قلد االستجابة الصحٌحة اما الطفل -2

 األمـــر

 االستجابة

 تارٌخ البدء

 تارٌخ اإلتقان

 ماذا تسمع (2،1)

 أن ٌشٌر الى الصورة المطابقة للصفات (1)

 أن ٌحدد اسم الصوت (2)
 

 جرس التلٌفون -1

 جرس المنبه -2

 ضفدع -3

 العطس -4

 نباح الكلب -5

 البطبطبطة  -6

 بكاء الطفل -7

 مواء القط -8

 عزف البٌانو -9

 عربة اطفاء الحرٌق -10

 تغرٌد الطٌور -11

 تنطٌط كرة -12

 فرملة سٌارة -13

 األشارة الى ألشٌاء: برنامج

 :أجزاء البرنامج

امسك . اجلس على كرسى مقابل للطفل –أن ٌشٌر الى عنصر مفرد  (1)
حث الطفل لكى ". ماذا ترٌد؟"قل ( طعام أو لعبة(عنصر مفضل للطفل 

ٌشٌر بالٌد التى ٌستخدمها وارشد الطفل لكى ٌلمس العنصر باألصبع الذى 
ٌشٌر به على الفور أعطى الطفل العنصر المرغوب، اسمح للطفل أن 

ٌلعب أو ٌأكل الشىء الذى ٌرٌده، كرر هذا االجراء وقلل الحث تدرٌجٌا 
 .حتى ٌزول

فى النهاٌة . تظهر بأقل مستوى من الحثدعم االستجابات المختلفة التى 



 .دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوث

أن ٌشٌر الى عنصر فى وجود شىء أخر غٌر مفض ٌلهٌه أو ٌصرف  (2)
 .ذهنه

اجلس على كرسى فى مواجهة الطفل، امسك شىء مفضل النسبة للطفل 
عنصر ؟ حث الطفل لكى ٌشٌر الى ال" "ماذا ترٌد؟"وآخر غٌر مفضل قل 

المفضل على الفورأعطى للطفل الشىء المفضل، قلل الحث تدرٌجٌا حتى 
فى . ٌزول، دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث

 .النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة

ضع شىء مفضل للطفل ةشىء  –أن ٌشٌر الى عنصر على المنضدة  (3)
ماذا : "قل. نضدة أبعد قلٌبل عن متناول ٌد الطلآخر غٌر مضل على الم

حث الطفل لكى ٌشٌر اتجاه العنصر المرغوب، وعلى الفور اعطٌه " ترٌد؟
للطفل، قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول، دعم االستجابات المختلفة التى 

فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة . تظهر بأقل مستوى من الحث
 .الغٌر محثوثة

ضع عناصر مفضلة  –ٌشٌر الى عنصر بدون سماع أمر شفهى أن  (4)
انتظر . للطفل وآخر غٌر مفضل على منضدة بحٌث ٌكاد ٌصل الطفل الٌه

 .بضع ثوان، اعط الطفل العنصضر المرغوب

 
 

 برنامج االشارة الى عناصر مرغوبة

 أجزاء البرنامج

 –اجلس على كرسى مواجه للطفل  –أن ٌشٌر الى عنصر منعزل  (1)
حث " ماذا ترٌد؟"قل ( طعام أو لعبة)مسك شىء مفضل بالنسبة للطفل ا

ثم ( الٌمنى أو الٌسرى)استجابة االشارة لدى الطفل بالٌد المستعملة لدٌه 
وعلى الفور اعط . ارشد الطفل لكى ٌلمس العنصر باالصبع الذى ٌشٌر به

للطفل الشء المرغوب واسمح له ان ٌلعب باللعبة أو ٌتناول العنصر 
لغذابى الذى ٌرغبه كرر هذا االجراء وقل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول، دعم ا

فى النهاٌة دعم . االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث
 .فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة

 -أن ٌشٌر الى عنصر فى وجود أشٌاء غٌر مفضلة لدٌه تشتت ذهنه  (2)
امسك شٌبان احدهما مفضل واالخر  –اجلس على كرسى مواجه للطفل 

حث الطفل لكى ٌشٌر الى الشىء المفضل " ماذا ترٌد؟"غٌر مفضل، قل 
قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول، دعم . وعلى الفور اعط الطفل الشىء. لدٌه



فى النهاٌة دعم . االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث
 .ةفقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوث

ضع شٌبان احدهما مفضل لدى  –أن ٌشٌر الى عنصر على المنضدة  (3)
" ماذا ترٌد؟"قل . الطفل واآلخر غٌر مفضل بحٌث ٌكاد ٌصل الطفل الٌها

امسك شىء مفضل بالنسبة للطفل  –اجلس على كرسى مواجه للطفل 
حث لكى ٌشٌر اتجاه الشىء امرغوب " ماذا ترٌد؟"قل ( طعام أو لعبة)

وقل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول، دعم االستجابات . اعطه له وعلى الفور
فى النهاٌة دعم فقط . المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث

 .االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة

ضع مجموعة من  –أن ٌشٌر الى عنصر بدون ان ٌسمع امر شفهى  (4)
المنضدة االشٌاء المفضلة لدى الطفل ومجموعة أخرى غٌر مفضلة على 

على ان ٌكونوا فى متناول ٌد الطفل وانتظر بعض ثوان فاذا وصل الطفل 
وعلى الفور اعط الطفل . حث استجابة االشار لدٌه. تجاه الشى الذى ٌرغبه

الشىء الذى ٌرغبه اذا لم ٌتجه الطفل نحو الشىء المرغوب واشار الٌه، 
وذج امام فى نفس الوقت حرر الطفل وذلك بأن خذ الشىء المرغوب كنم

الطفل ثم تعٌده مرة أخرى على المنضدة أو ٌمكنك السماح للطفل بن ٌمسك 
وقل الحث تدرٌجٌا . العنصر بضع ثوان ثم تعٌده مرة أخرى على المنضدة

. حتى ٌزول، دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث
 .فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة

 وعناصر أخرى غٌر مفضل( طعام ولعب)أشٌاء مفضلة  :لموادا

 أن ٌجلس على كرسى :مقترحات قبل الطلبات

 رشد الطفل جسمٌا أو قلد استجابة االثارة امام الطفل :مقترحات للحث

 تارٌخ اإلتقان
 

 تارٌخ البدء

 االستجابة

 الســـــــــــــؤال
 

 

 

 

 ان ٌشٌر الى العنصر المفضل (1-4)



 ماذا ترٌد؟ (1-3)

 عنصر واحد مفضل -1

 عنصر مفضل وآخر غٌر مفضل -2

 عنصر مفضل وآخر غٌر مفضل على منضدة -3

 بدون امر شفهى -4

 :لمحة مساعدة *

تأكد من ان العنصر مفضلة فعبل لدى الطفل غٌر العناصر خبلل جلسة  -
 .التدرٌب لكى تتجنب االشباع

 .عندما ٌشٌر الٌه الطفلقلد ذكر او تحدٌد اسم الشىء المرغوب  -

عند حث الطفل لكى ٌشٌر ٌمكنك استخدام أسلوب مناسب والذى ٌمكن أن  -
 .ٌقل بانتظام

 .شجع االستجابة فى السٌاق الطبٌعة او المواقف الطبٌعٌة -

 برنامج ان ٌطلب عناصر ٌرغبها شفاهة

 أجزاء البرنامج

ضل ضع شىء مفضل لطفل وآخر غٌر مف –طلب فى كلمة واحدة  (1)
ماذا "قل . على منضدة امام الطفل، بحٌث ٌكونان فى متناول ٌد الطفل

: مثال)حث الطفل لكى ٌشٌر الى العنصر المفضل وأن ٌحدد أسمه" ترٌد؟
قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول، . وعلى الفور اعط الطفل الشىء( بسكوٌت 

ة فى النهاي. دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث
 .دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة

ضع شٌبان على المنضدة امام الطفل أحدهما  –طلب فى كلمتان  (2)
" ماذا ترٌد؟"قل . مفضل وآلخر غٌر مفضل بحٌث ٌكونان فى متناول ٌده

بسكوٌت : مثال)حث الطفل لكى ٌشٌر الى العنصر المفضل وٌطلبه شفاهة 
قلل الحث تدرٌجٌا حتى . الذى ٌرغٌه وعلى الفور اعط الطفل الشىء( 

فى . ٌزول، دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث
 .النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة

ضع شٌبان على المنضدة امام الطفل أحدهما  -كلمات  3طلب فى  (3)
" ماذا ترٌد؟" قل. مفضل واآلخر غٌر مفضل بحٌث ٌكونان فى متناول ٌده

بسكوٌت : مثال)حث الطفل لكى ٌشٌر الى العنصر المفضل وٌطلبه شفاهة 
قلل الحث تدرٌجٌا حتى . وعلى الفور اعط الطفل الشىء الذى ٌرغٌه( 

فى . ٌزول، دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث
 .النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة

ضع على المنضدة شىء مفضل  -ستعمال اسم الشخص الراشد ا (4)



حث " ماذا ترٌد؟"قل . واآلخر غٌر مفضل بحٌث تكون فى متناول ٌده
منى أنا أرٌد : مثال)الطفل لكى ٌشٌر الى العنصر المفضل وٌطلبه شفاهة 

قلل الحث تدرٌجٌا . وعلى الفور اعط الطفل الشىء الذى ٌرغٌه( بسكوٌت 
. الستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحثحتى ٌزول، دعم ا

 فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة
 

 وعناصر أخرى غٌر مفضل( طعام ولعب)أشٌاء مفضلة  :المواد

  :مقترحات قبل الطلبات

 ان ٌشٌر الى العناصر التى ٌرغبها وٌحدد اسمها (1-4)

 االشخاص ان ٌطلب فى جمل وٌحدد اسماء (4)

ارشد الطفل جسمٌا لكى ٌشٌر وأٌضا قلد جملة الطلب  :مقترحات للحث
 امام الطفل

 تارٌخ اإلتقان
 

 تارٌخ البدء
 

 االستجابة

 الســـــــــــــؤال

 

 

 

 

 

 ان ٌشٌر وٌطلب شفاهة (1-3)

  ان ٌستعمل اسماء الكبار (4)

 ماذا ترٌد؟ (1-4)

 تحدٌد اسم+ أشارة  -1

 (تحدٌد اسم)أرٌد + أشارة  -2

  أنا أرٌد+ شارة  -3

 تحدٌد اسم -4
 

 :لمحة مساعدة *

شجع االستجابة التى تحدث فى سٌاق الكبلم الطبٌعى رتب األشٌاء التى 



فى . بحٌث ال ٌراها الطفل( الشباك)التى ٌرٌدها على رف فى المطبخ على 
  النهاٌة علم طفلك أن ٌقترب منه وٌشد انتباهك

شجع . وٌطلب رغبته فى جملة كاملة( اكتافكأن ٌرتب على : مثال)
 .االتصال البصرى أثناء طلب الطفل الشىء الذى ٌرغبه

 
 

 (أفضل وال أفضل)ال / برنامج نعم 

 أجزاء البرنامج

امسك  –اجلس على كرسى مواجه للطفل  -للعناصر الغٌر مفضلة  (1
أسم  –هل ترٌد "ثم قل ( طعام أو لعبة)شىء مفضل بالنسبة للطفل 

( ال)حث الطفل لكى ٌحرك رأسه بالرفض أو حثه لكى ٌقول " ؟(الشىء
على الفور اتبع االستجابة ابعد الشىء غٌر المفضل عن نظره وقدم 

وقل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول، دعم االستجابات المختلفة التى . المدعم
فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة . تظهر بأقل مستوى من الحث

 .وثةالغٌر محث

قدم الشىء  –اجلس على كرسى مواجه للطفل  -للعناصر المفضلة  (2
حث الطفل لكى " ؟(أسم الشىء –هل ترٌد "ثم قل ( طعام أو لعبة)المفضل 

على الفور اتبع االستجابة اعطه الشىء ( نعم)ٌحرك رأسه أو ٌقول 
وقل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول، دعم االستجابات المختلفة التى . المفضل

فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة . ر بأقل مستوى من الحثتظه
 .الغٌر محثوثة

قدم للطفل أى  –اجلس على كرسى مواجه للطفل  ( -نعم وال)عشوابٌة  (3
" ؟(أسم الشىء –هل ترٌد "من ألشٌاء المفضلة أو الغٌر مفضلة ثم قل 

اذا ما  وذلك فى حالة( ال)حث الطفل لكى ٌحرك رأسه بالرفض أو ٌقول 
اما فى حال الشىء المفضل فحثه لكى ٌحرك . كان الشىء غٌر مفضل لدٌه

فى حالة االجابة ببل على الفور ابعد الشىء . باالٌجاب أو ٌقول نعم\رأسه أ
الغٌر مرغوب عن الطفل وقدم المدعم وفى حالة االجابة بنعم اعط الطفل 

جابات المختلفة وقل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول، دعم االست. الشىء المفضل
فى النهاٌة دعم فقط االستجابات . التى تظهر بأقل مستوى من الحث

 .الصحٌحة الغٌر محثوثة
 

 عناصر غذابٌة أو شٌاء مفضلة بالنسبة للطفل وأخرى غٌر مفضلة :المواد

 :مقترحات قبل الطلبات



أن ٌقلد حركة الرأس بالرفض أو االٌماء ببلٌجاب أوٌقلد اللفظ نعم واللفظ 
  ال

 :مقترحات للحث

 قلد نموذج حركة الرأس بالرفض او قلد امام الطفل نعم وال

 تارٌخ اإلتقان
 

 تارٌخ البدء
 

 االستجابة

 الســـــــــــــؤال

 

 

 

 

 

  ال (1)

 نعم (2)

  "ال"أو " نعم"اٌا من  (3)

 ماذا ترٌد؟ (1-3)

 الشىء غٌر مفضل -1

 الشىء المفضل -2

 عشوابٌا نعم وال -3
 

 :مساعدةلمحة  *

 تأكد من ان العناصر فعبل مفضلة بالنسبة للطفل أو غٌر مفضلة

غٌر مفضلة للطفل اذا (مستاردة)استخدام عناصر غذابً حرٌفة : كأشٌاء
 كان كفلط ال ٌحبها

 

 برنامج أن ٌحدد اسماء أشخاص مألوفٌن

 أجزاء البرنامج

 أن ٌحدد اسم الشخص من صورته (1

قدم صورة  –أكد من الحضور ت –اجلس على كرسى مواجه للطفل 
حث الطفل لكى ٌسمى " من هذا؟"فوتوغرافٌة لشخص مألوف وقل 



وقل الحث تدرٌجٌا حتى . الشخص الموجود فى الصورة ودعم االستجابة
فى . ٌزول، دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث

 .النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة

 ن ٌحدد اسم الشخص فى وجودهأ (2

تأكد  –اجلس على كرسى مواجه للطفل . مع شخص مألوف فى الحجرة
حث " من هذا؟"قدم باالشارة الى الشخص المألوف وقل  –من الحضور 

وقل الحث تدرٌجٌا حتى . دعم االستجابة. الطفل لكى ٌسمى الشخص
فى . لحثٌزول، دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من ا

 .النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة
 

 مقترحات قبل الطلبات

 .أن ٌعرف أشخاص مألوفٌن فى الصور وفى وجودهم -

 أن ٌحدد أسماء األشٌاء -

 مقترحات للحث

 اسم الشخص امام الطفل( قلد)نموذج 

 تارٌخ اإلتقان

 

 تارٌخ البدء

 االستجابة

 الســـــــــــــؤال

 

 

 

 

 

 أن ٌسمى الشخص -1

 ان ٌسمى الشخص -2

 من هذا؟

 

 فى الصور -1

 مع الشخص نفسه -2

1-  

2-  



3-  

4-  

5-  

6-  

7-  

8-  
 

 

 :لمحة مساعدة *

: مثل)فى البداٌة درس لطفل أشخاص مألوفٌن بالنسبة له بحٌث ٌراهم جٌدا 
 (األب واألم أو أحد األخوة

 برنامج أن ٌقوم باالختبار

 أجزاء البرنامج

امسك شٌبان محببان للطفل بحٌث ٌمكنه  –اجلس على كرسى مقابل للطفل 
حث الطفل لكى ٌشٌر الى الشىء " ؟..أو .. هل ترٌد "رؤٌتهم بوضوح قل 

األكثررغب لدٌه وحثه أٌضا لكى ٌسمى العنصر وعلى الفور أعطه 
  .العنصر الذى اختاره

التى تظهر بأقل وقل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول، دعم االستجابات المختلفة 
فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر . مستوى من الحث

 .محثوثة
 

 مقترحات قبل الطلبات

أن ٌشٌر الى عناصر مرغوبة، أن ٌطلب األشٌاء التى ٌرغبها شفاهة، أن 
 .أسماء األشٌاء –ٌحدد 

 مقترحات للحث

فل بنموذج أرشد الطفل جسمٌا لكى ٌشٌر الى العنصر المرغوب ثم مد الط
 .أى أذكر اسم الشىء أمام الطفل. شفهى ألسم الشىء

 تارٌخ اإلتقان

 

 تارٌخ البدء

 االجابة



 الســـــــــــــؤال
 

 

 

 

 

 أن ٌشٌر الى العنصر الذى ٌرغبه وٌحدد أسمه

  ؟....أو ... هل ترٌد 

 

 :لمحة مساعدة *

وآخر أبدأ بعنصر مفضل جدا للطفل ( لكى ٌحسن التفرقة)لتحسٌن التفرقة 
تستطٌع أن .. اذا ظل صامتا ( أٌهما ترٌد؟: مثال)نوع سؤالك . غٌر مفضل

حث الطفل لكى ٌشٌر فقط الى العنصر : مثال)تعلمه االستجابة بدون كبلم 
فى النهاٌة درس لطفلك كٌف ٌختار من العناصر المفضلة ( المرغوب

ها لكى تأكد من تنوٌع األمر فى ألشٌاء التى تقدم. والتى ال ٌراها األن
ٌختار منها وذلك لك نتأكد من أن الطفل ال ٌختار الشىء الذى تذكر أسمه 

هل ترٌد بسكوٌت أو " اذا قدمت للطفل السؤال : مثال)فى خر السؤال 
  ."هل ترٌد تفح أو بسكوٌت؟"اذكر له أٌضا " تفاح؟

 

 
 

 برنامج األسئلة االجتماعٌة

 :أجزاء البرنامج

تأكد من الحضور ثم أسأل سؤال  اجلس على كرسة مقابل للطفل، *
قلل الحث . حث الطفل لكى ٌجٌب على السؤال ودعم االستجابة. اجتماعى

تدرٌجٌا حتى ٌزول، دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من 
 .فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة. الحث

 :مقترحات قبل الطلب *

 .وأن ٌقل الكلمات. وة واحدةأن ٌتبع أوامر من خط

 :مقترحا للحث *

على الفور نمذج االستجابة الصحٌحة . استخدم وقت أطول لتأخٌر الحث
وبعد ذلك أخر هذه النمذجة لمدة ثانٌتان تزداد تدرٌجٌا حتى تزول عملٌة 

 .النمذجة



 مثال لسؤال اجتماعى

 االجابة

 تارٌخ البدء

 تارٌخ االتقان

 ما أسمك؟ -1

 سنة؟ عندك كام -2

 كٌف حاللك الٌوم؟ -3

 ؟(تسكن)أنً تعٌش  -4

 أختك؟/من هو أخوك -5

 بماذا تحب أن تلعب؟ -6

 والدتك؟/ما أسم والدك -7

 مذا تحب أن أكل؟ -8

 متى تذهب الى المدرسة؟ -9

 من هو صدٌقك؟ -10

 ما هى رامج التلٌفزٌون التى تفضلها؟ -11

 ما هو عنوانك؟ -12

 ما رقم تلٌفونك؟ -13

 ذا تحب أن تشرب؟ما -14

 ما هى لعبتك المفضلة؟ -15

 متى ٌوم عٌد مٌبلدك؟ -16

 ما هو اسم مدرسك؟ -17
 

 

 

 :لمحة مساعدة *

 مارس اجابات السبلة فى تقلٌد شفهى أكد أوال من النطق المناسب/ مرن 

 أن ٌقوم: برنامج

 :أجزاء البرنامج

مواجهة اجلس على كرسى فى  -أن ٌحدد اسماء األفعال فى الصور (1)
ماذا "الطفل تأكد من الحضور وقدم صورة لشخص ٌؤدى حركة وقل 

قلل الحث . حث الطفل لكى ٌحدد أسم الحركة ، "ٌفعلوا؟/تفعل/ٌفعل
تدرٌجٌا حتى ٌزول، دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من 

 .فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة. الحث



اجلس على كرسى مقابل  –دد ألفعال التى ٌقوم بها ألخرٌن أن ٌح (2)
حث الطفل  ، "ماذا أفعل؟"للطفل تأكد من الحضور ثم قم بداء الحركة وقل 

قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول، دعم االستجابات . لكى ٌحدد اسم الحركة
فى النهاٌة دعم فقط . المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث

 .الصحٌحة الغٌر محثوثةاالستجابات 

 .ان ٌحدد اسماء األفعال الت ٌقوم بها بنفسه (3)

ارشد جسدٌا أو قم بأداء لحركة امام )حث الطفل لكى ٌؤدى حركة معٌنة 
قلل . حث الطفل لكى ٌحدد اسم الحركة" ماذا تفعل؟"قل ( لطفل لكى ٌقلدها

بأقل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول، دعم االستجابات المختلفة التى تظهر 
فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر . مستوى من الحث

 .محثوثة
 .أشٌاء نحتاجها لمل الحركات وكروت مصور بها حركات :المواد -

 .ان ٌتبع أفعال شفهٌة وٌحدد أسماء الصور :مقترحات قبل الطلبات -

 .قم بتحدٌد اسم الحركة امام الطفل :مقترحات للحث -

  الســــــــــــــــــــــؤال

 االجابة

 تارٌخ البدء

 تارٌخ االتقان

 ٌفعل؟( هم/هى/هو)ماذا  -1

 ماذا أفعل؟ -2

 ماذا تفعل؟ -3

 أن ٌحدد أسم الحركة (3،1)
 

 

 الوقوف -1

 الجلوس -2

 التصفٌق -3

 التلوٌح -4

 تناول الطعام -5

 الشرب -6

 اللف -7

 القفز -8

 االحتضان -9



 التقبٌل -10

 النفخ -11

 النوم -12

 الطرق -13

  القراءة -14

 الرسم -15

 

 :لمحة مساعدة *

 .خذ صور ألفراد العابلة وهم ٌؤدون حركات

أسأل الطفل ان ٌحدد أسماء الحركات التى . تأكد من أنه لكى ٌضمن التعمٌم
ٌقوم بها اآلخرٌن والتى ٌقوم بها بنفسه أو نفسها داخل سٌاق الكبلم 

 .الطبٌعى
 

 المطابقةبرنامج 

 :أجزاء البرنامج

 .ضع على المنضدة عناصر أو عنصر واحد أمام الطفل

قدم للطفل عنصر ٌكون مطابق ألحد العناصر الموجودة على المنضدة، 
حث الطفل لكى ٌضع العنصر فوق أو أمام اعنصر " طابق"واذكر األمر 

قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول، . المتطابق له ودعم االستجابة الصحٌحة
فى النهاٌة . دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث

 .دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة

بداٌة، أبدأ بتقدٌم عنصر واحد على المنضدة، وبالتدرٌج أدخل عناصر 
 .أضافٌة

 

 :المواد *

أشٌاء متماثلة وصور، كروت بها الحروف الهجابٌة، أشٌاء ملونة، كروت 
  أرقام وأشكالبها 

 :مقترحات قبل الطلبات *

 اجلس على كرسى

 :مقترحات للحث *

 ارشد الطفل جسمٌا لكى ٌؤدى االستجابة -1



موقفى بوضع العنصر على المنضدة بالقرب من / استخدم حث حالى  -2
 الطفل

 تارٌخ اإلتقان
 

 تارٌخ البدء

 االستجابة

 األمــــــــــــر
 

 

 

 

 العنصر المطابقوضع العنصر فوق أو أمام 

 "طابق"

 أشٌاء متماثلة -1

 صور متماثلة -2

 أشٌاء مع صور -3

 صور مع أشٌاء -4

 ألوان -5

 أشكال -6

 حروف -7

 أرقام -8

 أشٌاء غٌر متماثلة -9

 :لمحة مساعدة *

 (فنجان، معلقة، طبق: مثال)بداٌة، اختار أشٌاء تستقر فوق بعضها 

وتنوع ٌمكنك أو تغٌٌر ٌمكنك أن تبدأ بثبلث عناصر على المنضدة 
 .أوضاعها لكى تحسن القدرة على التمٌز

 (من وضع الوقوف)برنامج تقلٌد حركات كبرى للجسم أثناء الوقوف 
 

 أجزاء البرنامج

بٌنما قم أنت على " أفعل هذا"قف أمام الطفل، تأكد من الحضور ثم قل 
كة حث الطفل لكى ٌؤدى الحر. الفور بعمل الحركة الجسمٌة أمام الطفل



دعم االستجابات المختلفة . قل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول. ودعم االستجابة
فى النهاٌة دعم االستجابات الصحٌحة . التى تظهر بأقل مستوى من الحث

 .الغٌر مشوشة

 :المتطلبات القبلٌة *

  .أن ٌقلد الحركات الجسمٌة الكبرى أثناء الجلوس على الكرسى

 :مقترحات للحث *

 لكى ٌؤدى االستجابة أرشد الطفل جسمٌا

 تارٌخ اإلتقان

 

 تارٌخ البدء

 االستجابة

 "أفعل هذا"األمــــر 

 

 

 

 

 

 أقفزألعلى وألسفل-1

 

 لف -2

 

  افرد ٌدٌك -3

 

 امشى -4

 

 اجلس على األرض -5

 اضرب بٌدٌك على األرض -6

 اطرق الباب -7

 ازحف -8

 امشى حول الكرسى -9

 استلقى على األرض -10

 فخذٌكضع ٌدٌك فى  -11



 لف وسطك -12

 المس بأطراف أصابعك قدمٌك -13

 اجرى ثم قف -14

 ارفع قدم واحدة ألعلى -15

 احجل/ نط  -16

 قلد حركة طٌران الطابرة -17

 ازحف تحت المنضدة -18

 ارفع الكرسى ألعلى -19

 شوط الكرة -20

 (حركات الجسم وحركات باستعمال األشٌاء)برنامج ان ٌقلد تتابع 

 مجأجزاء البرنا

افعل "قل . اجلس على كرسى فى مواجهة الطفل ------حركات الجسم  -1
صفق ثم اخبط على : مثال)ثم قلد نموذج امام الطفل لحركتان للجسم " هذا

دعم . حث الطفل لكى ٌؤدى الحركتان اللتان قدمتهما فى األمر(. رأسك
التى دعم االستجابات المختلفة . االستجابة، قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول

فى النهاٌة دعم االستجابات الصحٌحة الغٌر . تظهر بأقل مستوى من الحث
 .مشوشة

ضع محموعتامن من األشٌاء  ------الحركات باستعمال األشٌاء  -2
اجلس على كرسى فى مواجهة : ( مثال)المعروفة للطفل على المنضدة 

. اءثم قم بعمل للحركة األشً" افعل هذا"قل . الطفل وتأكد من الحضور
دعم االستجابة، قلل . حث الطفل لكى ٌؤدى الحركتان باألمرالذى قدم له

دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل . الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول
 .فى النهاٌة دعم االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة. مستوى من الحث

 أشٌاء: المواد *

 :مقترحات للمتطلبات القبلً*

 .لكى ٌؤدى االستجابةأرشد الطفل جسمٌا  -1

قم بعمل نموذج لحركة الجسم الثانٌة وذلك كبداٌة كلى ٌؤدى الطفل  -2
 .حركة الجسم األولى، وبالتدرٌج قم بعمل نموذج لكلتا الحركتان معا

اذا كنت تقلد حركة مسك أنفك ثم : اذكر الحركة التى تظهرها، مثال -3
قٌامك بعمل  أثناء" لمس الرأس" "لمس األنف"خبط على رأسك قل 

 .الحركة، وبالتدرٌج ابدأ بتقلٌل الحث اللفظى



 تارٌخ اإلتقان
 

 تارٌخ البدء

 االستجابة

 "أفعل هذا"األمــــر 
 

 

 

 

 

 

1- 

 

2- 

 

3-  

 

4- 

 

5- 

 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

 :لمحة مساعدة *

اذا قمت بعمل : "تأكد من تنوع أجزاء الحركات الجسمٌة المتتالٌة، مثال
درس للطفل حركات جسمٌة أخرى "بالٌدٌن ثم لمس األنف حركة التصفٌق 

اذا كان لطفلك مشكلة فى " التصفٌق بالٌدٌن ثم التلوٌح"تلى التصفٌق مثل 
حركات الجسم المتتالٌة، فحاول أن تغٌر الحركات الجسمٌة والحركات 

ضع المكعب فى العلبة واضرب بٌدٌك على المنضدة "بواسطة الشى مثال 
للوظابف المتتالٌة والتى تتشابه مع الحركات التى تؤدى قم بعمل نموذج "



  .فى الحٌاة الحقٌقٌة أو الطبٌعٌة
 

 برنامج أن ٌقلد حركات مقترنة بأصوات

 أجزاء البرنامج

اجلس على . على المنضدة. ضع مجموعة من األشٌاء على المنضدة
القى على )قدم األمر . كرسى فى مواجهة الطفل وتأكد من الحضور

ثم قلد الحركة بالشىء مع اصدار الصوت " افعل هذا"ألمر  (الطفل
قلل الحث تدرٌجٌا حتى (. ادفع سٌارة ثم قل زووم)المناسب للحركة مثال 

فى . دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث. ٌزول
 .النهاٌة دعم االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

 أشٌاء: المواد *

 :طلب القبلىمقترحات للمت *

 أن ٌتبع أوامر ذات خطوة وأن ٌقلد حركات باألشٌاء

 :مقترحات للحث *

 .أرشد الطفل جسمٌا لكى ٌؤدى االستجابة -1

كرر األداء الصوتى أمام الطفل أثناء تأدٌة الطفل للحركة بواسطة  -2
 .الشىء

 تارٌخ اإلتقان

 

 تارٌخ البدء

 

 االستجابة

 "أفعل هذا"األمــــر 
 

 

 

 

 

 

 "زووم"ادفع عربة وقل  -1

 

 "وىى"ضع مجسم للعبة سطح المنحضر وقل  -2

  دق بالشاكوش -3



  اشرب من الكوب ثم -4
 

 "ألو"ضع سماعة التلٌفون على األذن وقل  -5

 "رواز"التقط أسد لعبة ثم قل  -6

 "ال،ال،ال"اضرب على مفاتٌح بٌانو لعبة ثم قل  -7

 "رببت،رببت"اجعل الضفدع تنط ثم قل  -8

 "ش،س،س"حرك الثعبان اللعبة على المنضدة ثم قل  -9

 "هام"تظاهر بانك تأكل ساندوتش لعبة ثم قل  -10
 

 :لمحة مساعدة *

 نفذ هذا البرنامج أثناء لعبك مع الطفل
 

 برنامج أن ٌقلد نماذج بالمكعبات

 أجزاء البرنامج

اجلس على كرسى فى . ضع مجموعة متشابهة من المكعبات على المنضدة
ابنى بالمكعبات شكل معٌن وقدم األمر . جهة الطفل وتأكد من الحضورموا

دعم . حث الطفل لكى ٌبنى نفس البناء من المكعبات التى معه" ابنى هذا"
دعم االستجابات المختلفة التى . االستجابة وقلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول

 .تظهر بأقل مستوى من الحث

 .غٌر مشوشةفى النهاٌة دعم االستجابات الصحٌحة ال

 أشٌاء: المواد *

 :مقترحات للمتطلب القبلى *

  أن ٌتبع أوامر من خطوة واحدة -

 أن ٌقلد حركات باألشٌاء -

 :مقترحات للحث *

  أرشد الطفل جسمٌا لكى ٌبنى البناء

 تارٌخ اإلتقان
 

 تارٌخ البدء

 االستجابة

 "أفعل هذا"األمــــر 
 



 

 

 

 

 

 أن ٌضع مكعب واحد -1

 

 مكعبات فوق بعضأن ٌبنى  -2

 أن ٌبنى ثبلث مكعبات فوق بعض -3

 أن ٌبنى أربع مكعبات فوق بعض -4

 أن ٌبنى خمس مكعبات فوق بعض -5
 

 :لمحة مساعدة *

 .أبدا بمكعب واحد فى المرة الواحدة

حرك أحد " ابنى ذلك"ضع خمس مكعبات على المنضدة على ٌمٌن طفلك 
وحث الطفل لكى ٌلتقط المكعبات من مجموعتك الى منتصف المنضدة 

 .المكعب الصحٌح من مجموعة وٌضعه امام الطفل

ضع مكعبك فى أوضاع . كرر هذا األجراء مع كل مكعب من المكعبات
بما أن طفلك ٌتقدم فى اتقان المهارة كرر هذا . مختلفة لكى ٌبنى بناء معٌن

 .جراء باستعمال مكعبان ثم ثبلث واستمر فى الزٌادة

ك أن ٌطابق أو ٌماثل نفس البناء الذ بنٌته بدون أن ف النهاٌة درس لطفل
ابنى بناءك خلف قطعة من الورق، ثم حرك : "مثال. ٌراك وأنت تبنٌه

 .(ابنى هذا)الورقة حتى ٌرى الطفل البناء ثم قل به 
 

 رسوم بسٌطة( ٌقلد)برنامج أن ٌنسخ 

 أجزاء البرنامج

. على المنضدة( دورق وأقبلم صاص أو أقبلم التحدي)ضع أدوات الكتابة 
وعلى الفور ارسم الشكل على " ----ارسم "أو "افعل هذا"وقدم األمر 

حث الطفل لكى ٌلتقط اداة الرسم . لكى ٌقلد الطفل( دابرة: مثال) الورقة 
دعم . دعم االستجابة وقلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول. وٌرسم الشكل

ى النهاٌة دعم ف. االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث
 .االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

 :مقترحات للمتطلب القبلى *



  أن ٌقلد حركة دقٌقة وأشكال بالمكعبات -

 أن ٌكمل أنشطة حركٌة دقٌقة كأن ٌضع أوتاد فى أوجه األوتاد -

 :مقترحات للحث *

 أرشد الطفل جسمٌا لكى ٌؤدى االستجابة -

لنقط مثبل وهذا مفٌد كمحثات لك ندل استخدم اأدل بصرٌة على الورقة كا -
 .الطفل اٌن ٌكون الرسم

 تارٌخ اإلتقان
 

 تارٌخ البدء

 االستجابة

 "أفعل هذا"األمــــر 
 

 

 

 

 

 

 خط رأسى -1

 

 خط أفقى -2

 عبلم -3

  دابرة -4

 خط -5

 حروف مستقٌمة الخطوط ب،أ -6

 حروف منحنٌة الخطوط ع،ى -7

 أرقام -8

  أشكال -9

 وجه ضاحك -10

 زهرة -11

  منزل -12

 سٌارة -13

 شخص -14

 قوس قزح -15



 

 :لمحة مساعدة *

 اعط لطفلك تدرٌبات لبلستجابات على الصبورة لؤلطفال

اذا لم ٌضغط بالقلم بدرجة مناسبة على الورقة بأداة الرسم؟، فهذا ٌتسبب 
فى أن الرسم ٌصبح خفٌف جدا، فحاول ان تستخدم أدوات مختلفة للكتابة 

 .ملون فهذا ٌجعل الرسم مسلىمثل قلم تحدٌد 
 

 

 

 (ادراك وتعببٌر)برنامج الحجرات 

 أجزاء البرنامج

اجلس أو قف فى مواجهة الطفل وتأكد  ----أن ٌعٌن مكان الحجرات  -1
حث الطفل لكى (. اسم الحجرة) " ---أذهب الى"قدم األمر . من الحضور

ٌا حتى ٌمشى فى الحجرة الصحٌحة ثم دعم االستجابة وقلل الحث تدرٌج
فى . دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث. ٌزول

 .النهاٌة دعم االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

ثم .خذ الطفل الى الحجرة، تأكد من الحضور ----أن ٌحدد اسم الحجرة  -2
ثم دعم االستجابة وقلل . حث الطفل لكى ٌقول اسم الحجرة" اٌن نحن؟"قل 

دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل . ٌا حتى ٌزولالحث تدرٌج
 .فى النهاٌة دعم االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة. مستوى من الحث

 :مقترحات للمتطلب القبلى *

 .أن ٌنفذ األوامر، أن ٌتعرف على الصور واألشٌاء البٌبٌة -

 راتأن ٌحدد اسماء األشٌاء واألشٌاء البٌبٌة وأن ٌعٌن مكان الحج -2

 :مقترحات للحث *

 أحضر الطفل للحجرة -

 قم بعمل االستجابة أمام الطفل -

 تارٌخ اإلتقان
 

 تارٌخ البدء

 االستجابة

 األمـــــــــــــــــر
 

 



 

 

 

 أن ٌسٌر الى الحجرة الصحٌحة -1

 أن ٌذكر اسم الحجرة -2

 "------- أذهب الى" -1

 

 "أنً نحن؟" -2
 

 

 

 

 

 المطبخ -1

 

 حجرة النوم -2

 الحمام -3

 حجرة العابلة -4

 السفرة/ غرفة الطعام -5

 الفسحة/ الصالة -6

 األخت/ حجرة األخ -7

  الجراج -8

 حجرة المعٌشة -9

 حجرة اللعب -10
 

 :لمحة مساعدة *

اذا كان طفلك ٌستطٌع ان ٌكرر الكلمات وٌحدد األسماء، فدرس االستجابة 
بعد أن تدخل أنت وطفلك : مثال) 1بٌنما أن تدرس االستجابة رقم  2رقم 

 .ثم بعد ذلك دعم االستجابة 2الحجرة قدم السؤال رقم 

 (ادراك وتعبٌر)برنامج األماكن 

 أجزاء البرنامج

ضع صور ألماكن على المنضدة أمام الطفل،  –أن ٌعرف األماكن  -1
حث الطفل لكى ٌشٌر الى اصورة " أشر الى ــــــ"تأكد من الحضور ثم قل 



قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول، دعم . الستجابةالصحٌحة ودعم ا
فى النهاٌة دعم . االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث

 .فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة

اجلس على كرسى فى مواجهة الطفل تأكد  –أن ٌحدد أسماء األماكن  -2
" ذه الصورةألى مكان تكون ه"من الحضور ثم قدم صورة لمكان ما وقل 

حث الطفل لكى ٌسمى المكان قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول، دعم 
فى النهاٌة دعم . االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث

 .فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة

 .صور فوتوغرافٌة ألماكن: المواد *

 :مقترحات للمتطلب القبلى *

 .ٌبٌة والحجراتأن ٌعرف الصورواألشٌاء الب -1

 .أن ٌحدد أسماء الصور واألشٌاء البٌبٌة والحجرات -2

 :مقترحات للحث *

قم بأداء االستجابة امام الطفل أو أرشد الطفل جسمٌا لكى ٌشٌر الى  -1
  .الصورة

 .حدد اسم المكان أمام الطفل -2

 اإلتقان
 

 تارٌخ البدء
 

 االستجابة

 األمــــــــــــر

 

 

 

 

 

 

 "..... أشر الى" (1
 

 ألى مكان تكون هذه الصورة" (2
 

 



 

 

 

 موقف سٌارات -1

 

 حدٌقة الحٌوان -2

 

 مكتبة -3

 

 شاطىء -4

 

 مزرعة -5

 

  مدرسة -6

 

 سٌرك -7

 

 مطار -8

 

  مدٌنة -9

 

 مطعم -10

 

 محل بقالة -11

 

 غابة -12

 

 محٌط مائى -13

 

 مستشفى -14

 

  فصل -15

 



  ملعب -16
 

 محطة قطار -17
 

 مٌالدك حفل عٌد -18
 

 متحف -19
 

  عٌادة طبٌب األسنان -20

 :لمحة مساعدة *

 أستعمل صور ألماكن ٌتردد علٌها طفلك
 

 برنامج أن ٌنفذ أوامر من خطوتان

 أجزاء البرنامج

اجلس على كرسى فى مواجهة الطفل، تأكد من الحضور قدم امر للطفل 
من خطوتان حث الطفل لكى ٌنفذ التعلٌمات فى األمر المقدم دعم 

قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول، دعم االستجابات المختلفة التى . االستجابة
فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة . تظهر بأقل مستوى من الحث

 .ثوثةالغٌر مح
 

 :المواد *

 .عناصر نحتاجها لتنفٌذ األوامر

 :المتطلب القبلى *

 .أن ٌنفذ أوامر من خطوة واحدة، وٌقلد حركات للجسم متالٌة

 :مقترحات للحث *

أرشد الطفل جسمٌا لكى ٌؤدى االستجابة أو قم بعمل االستجابة أمام  -1
  .الطفل

فٌذ الجزء األول أذكر الجزء الثانى من االمر عندما ٌنتهى من تن -2
 .وبالتدرٌج ابدأ بذكر الجزءان معا

المس الرأس، "حدد كبلمك عند تقدٌم االمر على سبٌل المثال أذكر  -3
وبالتدرٌج ابدأ " المس رأسك وأنفك"بدال من أن تقول " المس األنف

 .بأضافى كبلم لتحسٌن االتقان والدقة



 تارٌخ اإلتقان
 

 تارٌخ البدء

 االستجابة

 خطوتانأمر من 
 

 

 

 

 

 

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

6-  

7-  

8-  

9-  

10-  
 

 :لمحة مساعدة *

جمع أوامر واحدة قد اتقنها بالفعل لتكوٌن أوامر من خطوتان، تأكد من 
اذا منت تدرس : "تنوع أو اختبلف األومر المتكون من خطوتان مثال

فدرس أمر اخر من خطوتان ٌستعمل " "صفق بٌدك ثم المس أنفك)للطفل 
" صفق بٌدك ثم لوح باى باى"فٌها التصفٌق بالٌدٌن على سبٌل المثال 

درس أوامر من خطوتان متصلة ببعض فهذا سٌكون مناسب لطفلك مثال 
 ."احضر الكرة ثم رمٌها فى السلة أو صوبها فى السلة"

 

 برنامج أن ٌعطى شٌئان



 أجزاء البرنامج

أعطنى "قدم األمر تأكد من الحضور ثم . ضع أشٌاء متنوعة على المنضدة
حث الطفل لكى ٌناولك كبل ( اعطنى الكرة والعربة)مثال " الـ و الـ

قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول، دعم االستجابات . الشٌبٌن، دعم االستجابة
فى النهاٌة دعم فقط . المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث

 .االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة
 

 :المواد *

 أشٌاء

 :قترحات للمتطلب القبلىم *

 .أن ٌنفذ أوامر من خطوتان وأن ٌعرف األشٌاء

 :مقترحات للحث *

أرشد الطفل جسدٌا لكى ٌناولك كبل الشٌبٌن، قل اسم الشىء األخر عندما  -
ٌصل طفلك الى الشىء األول بالتدرٌج ابدأ بطلب الشٌبان معا فى نفس 

 .الوقت

 تارٌخ اإلتقان

 

 تارٌخ البدء

 

 االستجابة

  أن ٌناولك الطفل كال الشٌئان

 "أعطنى ــ و ــ"األمــر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لمحة مساعدة *

: حث طفلك لكى ٌسترد الشٌبان وفى نفس الوقت ٌستعمل كلتا ٌدٌه مثال



اذا كان لدى طفلك " احد األشٌاء فى ٌد والشىء اآلخر فى الٌد االخرى"
عنما تذكر االمر مشكلة فى اجراء هذا البرنامج فحاول ان تحدد كبلمك 

تأكد من ان ( "اعطنى الكرة والعربة)بدال من ( كرة، عربة)قل : "مثال
احضر "تطلب من طفلك استعادة الشٌبان فى سٌاق الكبلم الطبٌعى مثال 

  "حذاءك وشرابك
 

 (ادراك وتعبٌر)برنامج أن ٌصف 

 أجز اء البرنامج

متشابهان ضع على المنضدة أمام الطفل شٌبان  –أن ٌعرف الوصف  -1
عربتان نصف : مثال)فى كل شىء ما عدا شىء واحد واضح ف الوصف 

تأكد من الحضور ثم اذكر األمر ( نقل، واحدة كبٌرة واالخرى صغٌرة
حث ( مثال أشر الى العربة الكبٌرة(". )ـــ الشىء( الصفة)أشر الى ــــــ "

تدرٌجٌا قلل الحث . الطفل لكى ٌشٌر الى الشىء الصحٌح ثم دعم االستجابة
. حتى ٌزول، دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث

 .فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة

ضع على المنضدة أمام الطفل شٌبان  –أن ٌحدد أسماء الصفات  -2
عربتان : مثال)متشابهان تماما اال فى فرق واحد واضح فى الوصف 

تأكد من الحضور ثم أشر الى ( بٌة واالخرى صغٌرةنصف نقل واحدة ك
حث الطفل لكى ٌحدد اسم الشىء وصفته " ما هذا؟"احد األشٌاء وقل 

قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول، دعم االستجابات ( هذه عربة كبٌرة: مثال)
فى النهاٌة دعم فقط . المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث

 .شةاالستجابات الصحٌحة الغٌر مشو
 

 :المواد *

أنظر قابمة )أشٌاء تختلف فى صفة وصور تضح أشٌاء تختلف فى صفة 
 (المراجع

 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

أن ٌعرف أشٌاء وصور أشخاص مألوفٌن وأشٌاء بٌبٌة والوان  -1
 .وانفعاالت

أن ٌعرف الصفات، أن وٌحدد أسماء الصور وأشخاص مالوفٌن وأشٌاء  -2
 . فعاالتبٌٌة والوان وان

 :مقترحات للحث *

 .أرشد الطفل جسمٌا لكى ٌشٌر الى الصورة -



 .قم بذكر الضفة امام الطفل وكذلك حدد األسم -

 تارٌخ اإلتقان

 

 تارٌخ البدء

 االستجابة

 األمــــــــــــر

 

 

 

 

 

 أن ٌشٌر الى الصفة الصحٌحة (1

 أن ٌحدد اسم الشىء بصفته (2

 "..... أشر الى" (1

 

 "ما هذه؟" (2
 

 

 

 

 

 صغٌر/ كبٌر -1

 

 جاف/ مبلل -2

 بارد/ ساخن -3

 قذر/ نظيف -4

 قصيز/ طويل -5

 خفيف/ ثقيل -6

 مملوء/ فارغ -7

 ناعم/ خسن -8

 عجوس/ صغيز السن -9

 جديد/ قديم -10

 قصيز/ طويل -11



 نحيف/ بدين -12

 مغلق/ متوح -13

 

 
 

لمحة مساعدة: 

أشر الى "قل : مثال)ال تذكر اسم الشىء عندما تدرس للطفل الصفة 
 بدال من ان تقول" الكبٌر

 .("اشر الى العربة الكبٌرة"
 

ادراك ( )الذٌن ٌقدمون خدمات للمجتمع)برنامج جماعة المساعدٌن 
 (وتعبٌر

 أجزاء البرنامج

ضع صورة أو عدة صور  –أن ٌعرف األشخاص المساعدٌن  -1
أشر "األمر ألشخاص على المنضدة أمام الطفل تأكد من الحضور ثم اذكر 

حث الطفل لكى ٌشٌر الى الصورة (". أسم الشخص المساعد)الى ــ 
دعم االستجابات ابمختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث . الصحٌحة

وقلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول، فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة 
 .الغٌر مشوشة

كرسى فى اجلس على  –أن ٌحدد أسماء األشخاص المساعدٌن  -2
مواجهة الطفل وتأكد من الحضور ثم قدم صورة ألحد األشخاص 

حث الطفل لكى ٌحدد اسم الشخص المساعد " من هذا؟"المساعدٌن وقل 
قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول، دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل 

فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر . مستوى من الحث
 .مشوشة

 

 :المواد *

 (انظر قابمة المراجع)صور ألشخاص مساعدٌن فى المجتمع 

 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

 أن ٌعرف الصور واألشخاص المساعدٌن وأشٌاء بٌبٌة ومناظر -1

 أن ٌحدد اسماء الصور واألشخاص المألوفٌن وأشٌاء بٌبٌة ومناظر -2

 :مقترحات للحث *

رشد الطفل جسدٌا لكى ٌشٌر الى قم بعمل االستجابة أمام الطفل وا -



  الصورة

 قم بتحدٌد اسم الشخص المساعد امام الطفل -

 تارٌخ اإلتقان
 

 تارٌخ البدء

 االستجابة

 األمـــــــر
 

 

 

 

 

 أن ٌشٌر الى الصورة الصحٌحة (1

 أن ٌحدد اسم الشخص المساعد فى المجتمع (2

 "..... أن ٌشٌر الى" (1
 

 "ما هذا؟" (2
 

 

 

 

 

 المطافىرجل  -1
 

 رجل البولٌس -2

 المدرس -3

 الفبلح -4

5- garbgge man 

  الحبلق -6

 السابق/ النادل -7

 سابق التوبٌس -8

 الطٌار -9

 الطبٌب -10



 الممرضة -11

 سابق الشاحنة -12

 طبٌب األسنان -13

  الطاهى/ الطباخ -14

 

لمحة مساعدة: 

تخرج بطفلك فى تأكد أن ٌشٌر الى الشخص المساعد فى المجتمع عندما 
 الشارع

 

 برنامج أن ٌتظاهر

 أجزاء البرنامج

تظاهر "قدم األمر . اجلس على كرسى مواجه للطفل وتأكد من الحضور
حث الطفل لكى ٌقلد (" حركة، حٌوان، شخص مساعد فى المجتمع)بأنك ــ 

لتقلٌد حركة الشرب، طفل ٌقرب ٌده وهى مضمومة عل : )الحركة مثال
دعم الستجابة وقلل الحث (. م ٌصدر صوت الشربشكل فنجان نحو فمه ث

 .فى النهاٌة فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة. تدرٌجٌا حتى ٌزول
 

 :المواد *

قبعة : مثال)أغراض نحتاجها لكى نتظاهر بأننا شخص مساعد فى المجتمع 
 (رجل المطافى، أدوات طبٌب

 :مقترحات للمتطلب القبلى *

حدة، أن ٌقلد حركات باستعمال األشٌاء، أن ٌنف أن ٌنفذ أوامر من خطة وا
اوامر شفاهة وان ٌحدد أسماء األشٌاء والحٌوانات واألشخاص المساعدٌن 

 فى المجتمع

 :مقترحات للحث *

  أرشد لطفل جسدٌا لكى ٌؤدى االستجابة أو قم بأداء االستجابة أمام الطفل

 تارٌخ اإلتقان
 

 تارٌخ البدء

 االستجابة

 األمـــــــر

 



 

 

 

 

الطفل ٌحكى أو ٌقلد الحركة أو أن ٌتظاهر بأنه حٌوان أو شخص مساعد 
 فى المجتمع

 "تظاهر بأنك ــــ"
 

 

 

 

 

 

  الشرب -1

 

 تسرٌح الشعر -2

 غسل الوجه -3

  عسل اسنان -4

 لعق آٌس كرٌم -5

  قٌادة لسٌارات -6

 النعاس -7

 لبس قبعة -8

 ثعبان -9

 أسد -10

 كلب -11

 قرد -12

 ضفدع -13

 أرنب -14

  قطة -15

 طابرة -16

 رجل المطافى -17

 طبٌب -18



 رجل بولٌس -19

 حبلق -20

 

 :لمحة مساعدة *

أستمتع بهذا البرنامج أو اجعله مرح ومسلى وانظر اذا كان طفلك ٌستطٌع 
  ان ٌقوم بدور القابد

 

 ما ٌخصنى وما ٌخصك( مالى ومالك)برنامج الضمائر 
 أجزاء البرنامج

ــ اجلس على كرسى فى وضع مقابل للطفل وتأكد  أن ٌعرف الضمائر -1
جزء من الجسم او ( )لك/ ..لى)..المس ـ "من الحور ثم أذجكر األمر 

 (المالبس
حث الطفل لكى ٌلمس الجزء الصحٌح من الجسم " المس قمٌصى: "مثال

دعم االستجابة . أو المالبس ثم دعم االستجابة وقلل الحث تدرٌجٌا
فى النهاٌة دعم فقط . ل مستوى من الحثالمختلفة التى تظهر باق

 .االستجابات الصحٌحة الغٌر محثوثة
وبعد ذلك قدم الضمائر لك ( لى) "my" ثم( لك) "your" درس أوال

 ولى بشكل عشوائى أوجزافى
أن ٌحدد اسم الضمٌر ــ اجلس فى وضع مقابل للطفل، تأكد من  -2

أو المالبس  الحضور ثم قل باالشارة الى أى جزء من أجزاء الجسم
حث " ؟(جزء من الجسم او المالبس)لمن ــ "قل . الخصة بالطفل أو بك

دعم " قمٌصك: "الطفل لك ٌسمى الضمٌر وكذلك الجسم أو المالبس مثال
 االستجابة

دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل . قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول
الصحٌحة الغٌر ف النهاٌة دعم فقط االستجابات . مستوى من الحث

 .مشوشة
بعد ذلك قدم الضمائر لك ولى بشكل " لك"أوال ثم درس " لى"درس 

 عشوائى

 
 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

فى وجود )أن ٌعرف أجزاء الجسم أو لمالبس واشٌاء المألوفٌن  -1
 ان ٌنفذ أوامر من خطوتان,الملكٌة ( الشخص



اشخاص المألوفٌن أن ٌحدد اسماء أجزاء الجسم أو المالبس و -2
 والملكٌة

 :مقترحات للحث *
ارشد الطفل جسدٌا لكى ٌشٌر الى الجزء الصحٌح من المالبس أو  -1

 الجسم
  قم بعمل االستجابة أمام الطفل -2

 تارٌخ اإلتقان

 
 تارٌخ البدء

 االستجابة
 األمـــــــر

 
 
 
 
 
 أن ٌلمس الجزء الصحٌح من الجسم أو المالبس -1
 الضمٌران ٌحدد اسم  -2
 my الملكٌة -1

 
 your انًخاطبت -2
 بعشٕائيت نٗ ٔنك -3

 
 

 
 :لمحة مساعدة *

بمجرد أن ٌتعلم طفلك الضمائر توقف لمدة بضعة أشابٌع قبل تدرٌس 
تحدٌد اسم الضمٌر لطفلك هذا قد ٌساعد قى تقلٌل التشوٌش أو 

 االضطراب

 

 (ادراك وتعبٌر)برنامج حروف الجر 



 أجزاء البرنامج
ادراك ــ اجلس على كرسى فى مواجهة الطفل وتاكد من الحضور  -1

ضع هذه : مثال( )المواضع)الــ (" حرف الجر)ضع هذه ــ "اذكر امر 
حث الطفل لكى ٌضع الشىء فى المكان الصحٌح ودعم ( على المنضدة

االستجابة، دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث، 
 .ط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشةفى النهاٌة دعم فق

تعبٌر ــ ضع شىء فى مكان ما محدد بحٌث ٌستطٌع الطفل رؤٌته قل 
حث الطفل لمى ٌحدد اسم المكان " ؟(مكان الشىء/ موضع)أٌن توجد الـ"
دعم االستجابة، قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول ( هى على المنذدة: مثال)

فى النهاٌة . قل مستوى من الحثدعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأ
 .دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

 :المواد *
 (انظر الى قائمة المراجع)أشٌاء وكروت مصورة توضح حروف الجر 

 :مقترحات للمتطلبات القبلى *
 أن ٌنفذ أوامر من خطوتان وان بعرف أشٌاء بٌئٌة -1
 ر جملان ٌحدد أسماء أشٌاء بٌئٌة وحجرات وان ٌكر -2
 :مقترحات للحث *

 ارشد الطفل جسمٌا لكى ٌضع الشىء فى المكان أو الوضع الصحٌح
 ساعد الطفل شفهٌا لكى ٌؤدى االستجابة

 تارٌخ اإلتقان

 
 تارٌخ البدء

 االستجابة
 األمـــــــر

 
 
 
 
 

 "ضع هذا ــ ال ــ"-1
 أن ٌكون الــ؟"-2
 أن ٌضع الشىء فى الموضع الصحٌح -1



 
 انشٗء أٌ يسًٗ يٕضع -2

 
 
 
 
 
 على -1

 
 فٗ -2
 ححج -3
 أياو -4
 خهف -5
 بعذ -6
 بيٍ -7
 فٕق -8
 داخم -9

 بجاَب -10

 
 

 
 :لمحة مساعدة *

أثناء تدرٌس االستجابة رقم  2اذا كان طفلك ٌتكلم فدرس االستجابة رقم 
1 
ثم " أٌن الــ؟"عندما ٌضع طفلك الشىء فى موضعه قدم السؤال : مثال )

 االستجابةبعد ذلك دعم 
ضع عناصر محببة )اجعل اجراءات التدرٌس تلقائٌة على سبٌل المثال 

للطفل وٌرغبها فى أماكن محددة وعندما ٌسأل طفلك عن العناصر فأسئله 
حث الطفل لكى ٌحدد اسم " ؟(العنصر الذى ٌرغبه)أٌن ــ "عن مكانها 

 .الموضع وبعد ذلك اعطه العنصر الذى ٌرغبه
اذهب تحت : مثال)بنفسه فى أمامن محددة درس لطفلك ان ٌضع 

عمم أى استجابة بصورة موضح بها " أٌن أنت؟"ثم أسأل ( المنضدة
 .حرف الجر



 

سواء ٌراها أو ال )ٌحدد أسماء األشٌاء عندما ٌرغبها / برنامج أن ٌعرف
 (ٌراها

 أجزاء البرنامج
فى مجال الرؤٌة ــ ضع مجموعة من األشٌاء على المنضدة أمام  -1
وصف ألحد )أنا أفكر فى شىء ما ــ "فل وتاكد من الحضور وقل الط

اذا كان هناك تفاحة على : "مثال( األشٌاء الموجودة على المنضدة
أنا أفكر فى شىء ما لونه أحمر وٌوجد على الشجرة )المنضدة، قل 

حث الطفل لكى ٌشٌر وٌحدد سام الشىء الذى (" وتستطٌع ان تأكله
لل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول دعم االستجابات ، ق"تفاحة: "وصفته، مثال

المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث، فى النهاٌة دعم فقط 
 .االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

خارج مجال الرؤٌة ــ اجلس على كرسى فى مواجه الطفل وتأكد من  -2
أنا أفكر فى : "مثال( وصف الشىء)أنا أخفى شٌئا ما ــ "الحضور ثم قل 

حث الطفل لكى ٌحدد اسم الشىء الذى "شىء مكرر وٌمكنك أن تشوطه 
دعم االستجابة، قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول ( الكرة: مثال)وصفته 

ودعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث، فى النهاٌة 
 .دعم االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

 
 :المواد *

 أشٌاء
 :ات القبلٌةمقترحات للمتطلب *

ان ٌحدد اسم الشىء، ان ٌحدد الصفات، األلوان، : فى مجال الرؤٌة -1
 الوظائف والفصائل

ان ٌسمى األشٌاء التى ٌراها أماهه عندما : خارج مجال الرؤٌة -2
توصف له، ان ٌصف األشٌاء التى ٌراها مستخدما الصفات، وان ٌجٌب 

 على أسئلة المعلومات العامة
 :مقترحات للحث *
عطى أوصاف اضافٌة تشٌر الى الشىء، قم باالجابة أمام الطفل، اذا كان ا

 ال ٌراها فقدم الشىء الذى توصفه



 تارٌخ اإلتقان

 
 تارٌخ البدء

 االستجابة
 األمـــــــر

 
 
 
 
 
 
 "أنا أفكر فى شىء ما ــ" (2،1)

 
 
 
 
 
 
 أشٌاء فى مجال الرؤٌة -1

 
 أشياء خارج يجال انزؤيت -2

 
 :لمحة مساعدة *

ابدأ بعدد قلٌل من األشٌاء ٌراها الطفل وفى نفس الوقت تكون الصفات 
عنصر أخضر وعنصر : مثال)واضحة االختالف والوظائف ومختلفة 

وبزٌادة الوقت قم بزٌادة ( أصفر أحدهما ٌؤكل وآلخر ٌمكن أن نلعب به
أنا أفكر فى مكان ٌمكن ان نسبح فٌه ونلعب : مثال)عدد اشٌاء المتشابهة 

أنا أفكر فى شخص : مثال( )أشخاص)وكذلك ٌمكن وصف ناس ( لبالرما
 (ما ذو شعر أسود، وهى فتاة تلعب معك كل ٌوم سبت

فى النهاٌة درس لطفلك ان ٌصف لك شخص ما وعلٌك ان تعرف فى من 
 .ٌفكر

اخبرنى الشىء الذى ــ أو : مثال)نوع فى اومر التى تلقٌها على الطفل 



 (أشر الى الشىء الذى ــ

 

 (ان ٌرتبها وان ٌصفها)مج كروت متتابعة برنا
 أجزاء البرنامج

أن ٌرتب الكروت ــ اعط لطفل مجموعة من كروت متتابعة ثم اكر  -1
حث الطفل لكى ٌضع على المنضدة من الٌمٌن " رتب هذه الكروت"األمر 

دعم االستجابة قلل الحث تدرٌجٌا . الى الٌسار فى الترتٌب الصحٌح لها
ستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث، حتى ٌزول دعم اال

 .فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة
أن ٌصف التتابع، اعط للطفل مجموعة من الكروت المتتابعة ثم اطلب  -2

منه ان ٌرتبهم وبمجرد ان ٌرتبهم فى الترتٌب الصحٌح على المنضدة قل 
احكى لى عن هذه الصور حث الطفل "أو " اخبرنى عن هذه الصورة"

لكى ٌشٌر الى كل صورة وأن ٌصف تتابع الصور من الٌمٌن الى الٌسار 
الفتاة تحب العصٌر، الفنتاة تشرب العصٌر، الفتاة تضع الكوب : "مثال)

دعم االستجابة قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول ودعم "( فى الحوص
ن الحث، فى النهاٌة دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى م

 .االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

 
 :المواد *

  كروت متتابعة
 :مقترحا للمتطلبات القبلٌة *

 ان ٌصف فى جمل تامة
 :مقترحات للحث *

ارشد الطفل جسمٌا لكى ٌضع الكروت فى الترتٌب الصحٌح لها أو قم 
 بعمل االستجابة الصحٌحة أما الطفل

 تارٌخ اإلتقان

 
 البدء تارٌخ

 االستجابة
 األمـــــــر

 
 



 
 
 
 أن ٌضع الكروت فى ترتٌب صحٌح من الٌمٌن الى الٌسار -1
 أن ٌشٌر وٌصف كل صورة من الٌمٌن الى الٌسار -2

 "رتب الكروت" -1

 
 "احكى لى عن الصور" -2

 
 
 
 
 
 منظران متابعان -1

 
 ثالث مناظر متتابعة -2
 أربع مناظر متابعة -3
 متتابعةخمس مناظر  -4

 
 :لمحة مساعدة *

أثناء تدرٌس  2اذا كان طفلك ٌستطٌع الكالم فدرس االستجابة رقم 
  1االستجابة رقم 

بعد أن تحث الطفل لكى ٌرتب الكروت اطلب منه أن ٌصف كل : مثال)
 (صورة

 ابدأ بمنظران متتابعان ثم زد حتى خمسة
لزحلٌقة، ٌتسلق ا: مثال)استخدم ور حداث قد خابرها وعاٌشها الطفل 
 (ٌجس فوق الزحلٌقة، ٌتزحلق على الزحلٌقة

 

 (ادراك وتعبٌر)برنامج المذكر والمؤنث 
 أجزاء البرنامج

( مؤنث/ مذكر)ــ ضع صورة توضح النوع ( النوع)أن ٌعرف الجنس  -1
تأكد من ( صورة لولد وصورة لبنت: مثال)على المنضدة أمام الطفل 



حث الطفل "( البنت"مثال(" )النوع)أشر الى ــ "الحضور ثم اذكر امر 
قلل الحث تدرٌجٌا . لكى ٌشٌر الى الصورة الصحٌحة ودعم االستجابة

. حتى ٌزول، دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث
 .فى النهاٌة دعم االستجابات المصحٌحة الغٌر مشوشة

طفل وتأكد أن ٌحدد اسم النوع ــ اجلس على كلرسى فى مواجهة ال -2
حث الطفل " ماهذا؟"من الحضور ثم قدم الصورة التى تظهر النوع قل 

دعم االستجابة وقلل الحث تدرٌجٌا ( هذا ولد: مثال)لكى ٌحدد اسم النوع 
. دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث. حتى ٌزول

 .فى النهاٌة دعم االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

 
 :ادالمو *

 صور تظهر النوع
 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

 أن ٌعرف الصور واألشخاص المألوفٌن -1
 ان ٌعرف النوع وان ٌحدد أمساء ابصور واألشخاص المألوفٌن -2
 :مقترحات للحث *

 ارشد الطفل جسمٌا لكى ٌشٌر الى الصورة الصحٌحة -1
 ن الطفلاستخدم حث موضوعى لوضع الصور التى تسأل عنها بالقرب م

  قم بتحدٌد اسم النوع امام الطفل -2
 تارٌخ اإلتقان

 
 تارٌخ البدء

 االستجابة
 األمـــــــر

 
 
 
 
 
 ان ٌشٌر الى الصورة الصحٌحة -1

 ان ٌحدد اسم النوع
 "أشر الى ـــ" -1



 
 "يا ْذا؟" -2

 
 
 
 
 
 ولد -1

 
 بُج -2
 رجم -3
  ايزأة -4
 سيذة -5

 
 :لمحة مساعدة *
 تحصل عل الصور للنوعٌن استخدم مجالت لكى -
 استخدم صور ٌظهر بها النوع بوضوح وبدون غموض -

 فى النهاٌة درس لطفلك ان ٌحدد سام النوع آلشخاص معروفٌن

 

عن أشٌاء ( ماذا، ما، أٌن، من، كٌف)برنامج أن ٌسأل أسئلة تبدأ بـ
 وصور

 أجزاء البرنامج
  .باألشٌاء ــ اجلس على كرسى فى مواجهة الطفل -1
حث الطفل لك ( الخ...ما؟ أٌن؟ )شىء للطفل ثم أسأل عنه أسئلة قدم 

  .ٌجٌب على السؤال
. دعم االستجابة وقلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول(. أنظر األمثلة التالٌة)

فى النهاٌة . دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث
 .دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

 .ــ اجلس على كرسى فى مواجهة الطفل بالصور -2
: مثال)قدم صور ٌظهر بها أشخاص ٌؤدون حركات فى أماكن محددة 

عن ( الخ.. ما ـ ماذا ـ أٌن ـ؟ )أسأل أسئلة ( صورة لبابا ٌطبخ فى المطبخ
  .(أنظر األمثلة التالٌة)الصورة 



دعم (. أنظر األمثلة التالٌة)حث الطفل لكى ٌجٌب على السؤال 
فى النهاٌة دعم . ابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحثاالستج

 .فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة
درس لطفلك أن ٌفرق بٌن األمثلة المطروحة على الشىء أو الصورة 

 .الواحدة
فى البداٌة درس لطفلك أن ٌمٌز بٌن سؤالٌن فقط عن الشىء أو الصورة 

 .فى كل مرة ثم بعد ذلك لدخب سؤال واح أضافى
 :المواد *

أشٌاء وصور ألشخاص معروفٌن للطفل ٌقومون بأداء حركات فى أماكن 
  .معٌنة

 :مقترحات للمتطلب القبلى *
أن ٌحدد أسماء األشٌاء، االلوان، الوظائف، المجموعات، / األشٌاء -1

 .األماكن
أن ٌحدد األشخاص المعروفٌن له والحركات واألماكن / الصور -2

 .واالنفعاالت( الحجرات)
 :مقترحات للحث *

 .أذكر االجابة أمام الطفل
 مثال ألسئلة

 مثال الجابات
 تارٌخ البدء

 تارٌخ االتقان
 :عن األشٌاء

 "ما هذا؟" -1
 "ما لونه؟" -2
 "ماذا تفعل بها؟" -3
 "ما هو الموز؟" -4

 
 "ما هذا؟" -5
 "ما لونه؟" -6
 "ماذا تفعل بها؟" -7
 "كٌف ٌكون طعمها؟" -8
 "من أٌن تحصل علٌها؟" -9

 



 هذا موز
 أصفر
 أكلة

 فاكهة

 
  مصاصة
 حمراء
 أمصها

 طعمها حلو
 من الدكان

 
 

 :عن الصور
 "من هذه؟" -1
 "ماذا تفعل؟" -2
 "أٌن توجد؟" -3
 "بماذا تشعر؟" -4

 
 نجوى

 هى تضحك
 فى حجرة التلٌفون

 هى سعٌدة

 
 :لمحة مساعدة *

تقدٌم األسئلة فى ترتٌب اذا وجد طفلك صعوبة فى ها البرنامج، فحاول 
معٌن ثم بعد ذلك قدم األسئلة بعشوائٌة وٌدون ترتٌب وبمرور الوقت فلن 

ٌحتاج طفلك كل المتطلبات المقترحة لكى ٌمٌز األسئلة المتنوعة عن 
اذا كان طفلك ٌستطٌع تحدٌد األسماء وااللوان، : مثال)األشٌاء والصور 

 "لونه؟ ماذا ٌكون"و " ماهذا؟"درس له التمٌز بٌن 

 

 (على األشٌاء)ال / برنامج نعم 



 أجزاء البرنامج
  .ــ اجلس على كرسى فى مواجهة الطفل( نعم)لألشٌاء  -1

هل هذه : مثال)؟ (اسم الشىء)هل هذا ــ "قدم شىء للطفل ثم قل 
دعم االستجابة وقلل الحث تدرٌجٌا ". نعم"حث الطفل لكى ٌقول ( سٌارة؟

. مختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحثدعم االستجابات ال. حتى ٌزول
 .فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

 .ــ اجلس على كرسى فى مواجهة الطفل( ال)لألشٌاء  -2
حث ( هل هذا تفاح؟: مثال0" ؟(اسم آخر)هل هذا ــ "قدم شىء ثم قل 
  .(سٌارة ال هذه: مثال( )اسم الشىء الحقٌقى)هذا " ال"الطفل لكى ٌقول 

  .دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث
  .عشوائى نعم وال ــ اجلس على كرسى فى مواجهة الطفل -3

هل هذا ــ "أو قل " ؟(اسم شىء آخر)هل هذا ــ "قدم شىء للطفل ثم قل 
دعم االستجابة وقلل ". نعم أو ال"حث الطفل لكى ٌقول (" اسم الشىء)

دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل . ا حتى ٌزولالحث تدرٌجً
فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر . مستوى من الحث

 .مشوشة

 
 :المواد *

  .أشٌاء
 :مقترحات للمتطلب القبلى *

 .عل العناصر المفضلة والغٌر مفضلة لدٌه( نعم أو ال)أن ٌجٌب بـ -1
 .ٌقلد الكلماتان ٌحدد أسماء األشٌاء وأن  -2
 .أن ٌعرف العناصر المتشابهة والمختلفة -3
 :مقترحات للحث *

 .قم بذكر االجابة أمام الطفل
 األمـــــر

 االستجابة
 تارٌخ البدء

 تارٌخ االتقان
 "؟(اسم الشىء)هل هذا ـ " -1
 "؟(اسم شىء آخر)هل هذا ـ " -2
 2و  1بعشوائٌة رقم  -3

 



 نعم -4
 ال -5
 بعشوائٌة نعم وال -6

 "نعم" -1
 "ال هذا ـ اسم الشىء" -2
 "هذا ـ" نعم أو ال"كل من  -3

 

 
 :لمحة مساعدة *

هل هو : مثال)فى النهاٌة رس نعم وال كأجابات على أسئلة عن الحركات 
هل الدنٌا ممطرة فى : مثال)وكذلك ألسئلة المعلومات العامة ( ٌصفق؟
 (الصٌف؟

 

 برنامج وظائف أعضاء الجسم
 أجزاء البرنامج

أن ٌحدد اسماء أعضاء الجسم تبعا لوظٌفتها ــ اجلس على كرسى  -1
حث " ؟(وظٌفة العضو)بماذا ــ "قل . مواجه للطفل وتأكد من الحضور

الطفل لكى ٌشٌر الى الجزء الصحٌح من لجسم ون ٌسمى العضو دعم 
دعم االستجابات المختلفة التى . االستجابة وقلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول

فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة . ستوى من الحثتظهر بأقل م
 .الغٌر مشوشة

أن ٌحدد أسم وظٌفة أعضا الجسم ــ اجلس على كرسى مواجه للطفل  -2
حث الطفل لكى " ؟(اسم العضو)ماذا تفعل بــ "قل . وتأكد من الحضور
  .ٌذكر اسم الوظٌفة

 .لحثدعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من ا

 
 :مقترحات للمتطلب القبلى *

 .أن ٌعرف وٌحدد أسماء اجزاء االعضاء -1
 .(بمعرفة وظائفها)ان ٌحدد أسماء األشٌاء معتمدا على وظائفها  -2
 :مقترحات للحث *

 .قم بذكر االجابة أمام الطفل



 األمـــــر
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ االتقان

 "؟(ــــ)بماذا " -1
 "بـــ؟ماذا تفعل " -2
 ان ٌشٌر وٌسمى العضو -1
 أن ٌذكر وظٌفة العضو -2

 
 
 العٌنان/ترى بـ -1
 األنف/تشم بـ -2
 األذنان/تسمع بـ -3
 الفم/ تتذوق بـ -4
 األٌدى/ تلمس بـ -5
 األرجل/ممشىبـ -6
 الفم/تعطس بـ -7
 العٌنان/ ترمش بـ -8
 الفم/ نتحدث بـ -9

 الشفتان/ تقبل بـ-10

 
 

 
 :لمحة مساعدة *
 قٌمت مجموعة المدعمات التى تدعم بها طفلك مؤخرا؟ هل

 .قد ٌكون حان الوقت لمجموعة مدعمات جدٌدة وشٌقة

 

 برنامج أن ٌحدد اسماء االنفعاالت
 أجزاء البرنامج

أن ٌحدد أسماء االنفعاالت فى الصور ــ اجلس على كرسى مواجه  -1
قل . ٌنللطفل وتأكد من الحضور ثم امسك صورة لشخص ٌظهر انفعال مع

قلل . حث الطفل لكى ٌحدد اسم االنفعال ثم دعم االستجابة" كبف حال"



دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل . الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول
فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر . مستوى من الحث

 .مشوشة
واجه أن ٌحدد أسماء االنفعاالت على اآلخرٌن ــ اجلس على كرسى م -2

كبف "قل . للطفل وتأكد من الحضور ثم أظهر على وجهك انفعال معٌن
حث الطفل لكى ٌحدد اسم االنفعال ثم دعم " بماذا اشعر"أو " ٌشعر

دعم االستجابات المختلفة التى . قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول. االستجابة
فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة . تظهر بأقل مستوى من الحث

 .لغٌر مشوشةا
أن ٌحدد أسم االنفعاالت على نفسه ــ فى سٌاق محدد حٌن ٌكون  -3

عندما ٌضحك الطفل، عندما ٌبكى : مثال)الطفل مظهرا النفعال معٌن 
حث الطفل لكى " ما هو شعورك؟"أو " بماذا تشعر؟"قل ( بسبب أم ما

دعم . قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول. ٌحدد اسم االنفعال ثم دعم االستجابة
فى النهاٌة دعم . االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث

 .فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

 
 :المواد *

انظر قائمة . )صور ألشخاص ٌظهرون انفعاالت أو كروت النفعاالت
 .(المراجع

 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *
شٌاء والحركات أن ٌعرف االنفعال فى الصور وان ٌحدد أسماء األ

 .واألشخاص المألوفٌن
 :مقترحات للحث *

 .قم بتحدٌد اسم النفعال امام الطفل

 األمـــــر
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ االتقان

 "بماذا ــ ٌشعر؟" -1
 "بماذا أشعر؟" -2
 "بماذا تشعر؟"-3

  ان ٌحدد سام االنفعال الصحٌح (1-3)

 



 
 سعٌد -1
  حزٌن -2
 غضبان -3
 مندهش -4
 مرعوب -5
 نعسان -6
 مرٌض -7
 قلق/ مضطرب -8
 مجنون -9

 خائف -10

 
 

 
 :لمحة مساعدة *

للحزن صور : مثال"استخدم صور تظهر انفعاالت فى مواقف مناسبة 
 "لولد ٌبكى النه وقع من فوق الدراجة

 

 
ان ٌحدد اسم المجموعة وان ٌسمى ( )الفصائل)برنامج المجموعات 
 (األشٌاء فى مجموعة

 البرنامجأجزاء 
أن ٌحدد أسم المجموعة لألشٌاء التى تخصها ــ اجلس على كرسى  -

مواجه للطفل وقدم صورة لعنصر من المجموعة ثم اطلب من الطفل ان 
اسم )ماذا ٌكون ــ )قل " قطة" "ما هذا؟: "ٌحدد اسم الصورة مثال

حث الطفل لكى ٌحدد اسم المجموعة التى ٌنتمى . قطة: ؟ مثال(الشىء
قلل الحث تدرٌجٌا حتى . دعم االستجابة( حٌوان: مثال)لعنصر الٌها ا
فى . دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث. ٌزول

 .النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة
 : أن ٌحدد أسماء األشٌاء فى مجموعات -2

مجموعات ٌراها الطفل ــ ضع مجموعة من الكروت المقسمة الى ( أ)
حث الطفل لكى " طعام" "اسم المجموعة"على المنضدة امام الطفل قل 



دعم " . همبورجر: مثال"ٌسمى العنصر الذى ٌنمى الى المجموعة 
دعم االستجابات المختلفة التى . قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول. االستجابة

فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة . تظهر بأقل مستوى من الحث
 .الغٌر مشوشة

ال ٌراها ــ اجلس على كرسى مواجه للطفل تاكد من الحضور، ثم قل ( ب)
حث الطفل لكى ٌسمى العنصر الذى " حٌوانات: مثال( "اسم المجموعة)

قلل الحث تدرٌجٌا . ثم دعم االستجابة". نمر: مثال"ٌنتمى الى المجموعة 
. توى من الحثدعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مس. حتى ٌزول

 .فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

 
 :المواد *

  مجموعة كروت محددة
 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

أن ٌحدد أمساء األشٌاء وااللوان والحروف واألشكال وأن ٌطابق 
 .المجموعات( ٌوصل)

 :مقترحات للحث *
 .مد الطفل بذكر لفظ االجابة

 األمـــــر
 ستجابةاال

 تارٌخ البدء
 تارٌخ االتقان

 "ماذا تكون؟" -1

 
 اسم ــ( ب2-أ2) -2

 ان ٌحدد اسم المجموعة -1
  ب ان ٌسمى العنصر فى مجموعة2-أ2

 
 
 طعام -1
 مالبس -2
 حٌوانات -3
 لعب -4
 فاكهة -5



 أدوات/ عدد -6
 خضروات -7
 وسائل انتقال -8
 آالت وأدوات -9

 أشكال -10
 حروف -11
 أعداد -12

 
 

 :لمحة مساعدة *
مع ( مطابقة المجموعات)ضع فى اعتبارك تدرٌس توسٌل مجموعات 

 فى نفس الوقت 1البرنامج رقم 
حسنا (" "حٌوان" )ماذا تكون القطة؟" "قطة" "ما هذا؟)أسأل : "مثال

 "وصل الحٌوانات

 

 (.. أنا أرى.. أنا عندى )برنامج أن ٌتبادل معلومات 
 أجزاء البرنامج

ناول للطفل سىء . اجلس على كرسى فى مواجهة الطفل باألشٌاء ــ -1
اسم الشىء )انا عندى ــ "ثم امسك انت سىء مختلف وارفعه ألعلى وقل 

انا "حث الطفل لكى ٌرفع الشىء الذى لدٌه وحثه لكى ٌقول ( الذى تمسكه
دعم االستجابة وقلل الحث (. اسم الشىء الذى ٌمسكه الطفل)عندى ــ 

المحاوالت ودعم بطرق مختلفة االستجابات التى  بزٌادة توالى وتكرار
فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر . بأقل مستوى من الحث

 .مشوشة
غٌر األشٌاء بعد كل بضعة تجاربوبمجرد ان ٌتعلم الطفل الن ٌبادل معك 

انظر )المعلومات حول صورة واحدة، درس االستجابة فى صور ى كتاب 
 .(األخرى لتبادل المعلومات التالٌة الحاالت االضافٌة

 
 :المواد *

  أشٌاء وصور وكتب
 :مقترحات للمتطلب القبلى *

  أن ٌحدد أسماء األشٌاء ةان ٌكرر الكلمات



 :مقترحات للحث *
قم بتبادل المعلومات عن أشٌاء اما الطفل اخر وقت اجراء البرنامج وذلك 

بعد . معلوماتك مباشرة بتقلٌد ما ٌجب ان ٌقوله الطفل بعد ان ٌقول انت
 ذلك قلل الحث لمدة ثانٌتان وٌزدادو بزٌادة المحاوالت

 أمثلة للقوئم
 أمثلة الستجابات

 تارٌخ البدء
 تارٌخ االتقان

 :باألشٌاء
 (بطة)انا عندى  -1
 بطتى لونها أصفر -2
 "كاك"بطتى بتقول  -3
  بطتى تعٌش فى البركة -4

 
 (بقرة)انا عندى  -1
 ابٌضبقرتى لونها  -2
 "موو"بقرنى بتقول  -3

 بقرتى تعٌش فى المزرعة

 
 

 :بالصور
 "كرة"انا رى  -1
 "سٌارة وشجرة"انا ارى  -2
 "قبعة حمراء"انا رى  -3
 "رجل ٌمشى"انا ارى  -4
 "بنت فى سٌارة"انا ارى  -5

 
 انا ارى زهرة -1
 "رجل وفطٌرة"انا ارى  -2
 "كرة زرقاء"انا ارى  -3
 "بنت تسبح"انا ارى  -4
 انا ارى ولد على الزحلٌقة -5



 
 

 برنامج ان ٌتبادل معلومات اجتماعٌة
 أجزاء البرنامج

( تعبٌر)اجلس على كرسى مواجه للطفل وتاكد من الحضور قدم جملة 
حث الطفل لكى "( اذكر اسمك"اسمى ــ : مثال. )اجتماعى الى الطفل

دعم "( الطفلاسم "اسمى ــ : مثال)ٌتبادلك معلومات مناسبة تتعلق به 
 .االستجابة وقلل الحث بزٌادة عدد المحاوالت

 .دعم بطرق مختلفة االستجابات التى تظهر بأقل مستوى من الحث
 .فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

 
 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

ان ٌجٌب على سؤال اجتماعى بسٌط، ان ٌتبادل معلومات عن األشٌاء 
 والصور

 :مقترحات للحث *
وقت االجراء ( طول)قم بذكر نموذج لجمل تبادل فٌها المعلومات اخر 

 وذلك بذكر الجملة التى ٌجب ان ٌقولها الطفل بعد ان تقول جملتك مباشرة
لمدة ثانٌتان وٌزدادوا بزٌادة ( الحث)بعد ذلك قلل تقدٌم النوذج 

 المحاوالت

 

 أمثلة
 لجمل اجتماعٌة

 االستجابة
 ٌتبادلمعلومات مناسبة ان

 تارٌخ البدء
 تارٌخ االتقان

 ".. اسمى" -1
 "سنة.. انا عندى " -2
 "احب ان العب بـــ" -3
 ".. اعٌش فى" -4
 ".. اختى/ اسم اخى" -5
 ".. احب ان اكل" -6



 "... اسم صدٌقى" -7
 ".. ابى/ اسم امى" -8
 ".. احب ان اشرب" -9

 ".. برنامج التلٌفزٌون المفضل عندى" -10

 
 

 
 :لمحة مساعدة *

استخدم اسئلة اجتماعٌة ٌكون طفلك اتقنها كجمل تبادلٌة فى النهاٌة 
عندما اذهب الى المنتزة، : مثال) درس لطفلك ان ٌتبادل معلومات معقدة 

 (على الغداء... او قد أكلت ... احب ان 

 

 (أشٌاء غٌر معروفة وأسئلة)برنامج أنا ال أعرف 
 أجزاء البرنامج

شٌاء الغٌر معروفة ــ اجلس على كرسى فى مواجهة الطفل وتأكد لأل -1
شىء ٌسطٌع الطفل تحدٌد )من الحضور واالنتباه امسك شىء معروف 

اتبع بثالث ( على الطل ان ٌحدد اسم الشىء" )ما هذا؟"اسمه ثم قل 
محاوالت متتالٌة لسؤال الطفل ان ٌحدد اسم األشٌاء المعروفة امسك 

ما "ثم قل ( ء ال ٌستطٌع الطفل تحدٌد اسمهشى)شىء غٌر معروف 
وقلل . دعم االستجابة" ال أعرف"وعلى الفور حث الطفل لكى ٌقول "هذا؟

دعم بطرق مختلفة االستجابات التى تظهر بأقل . الحث تدرٌجٌا بزٌادة
فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر . مستوى من الحث

 .مشوشة
ال الطفل ان ٌحدد اسماء اشٌاء معروفة اخلط عشوائٌا محاوالت سؤ

 .واخرى غٌر معروفة غٌر اشٌاء خالل جلسات التدرٌس
لألسئلى الغٌر معروفة ــ اجلس على كرسى فى مواجهة الطفل وتأكد  -2

( ما أسمك؟: مثال)من الحضور واالنتباه اسأل الطفل سؤال ٌعرف اجابته 
أسئلة بعرف اجابتها اتبعه بثالثة ( وعلى الطفل ان ٌجٌب على السؤال)

من ٌحكم : مثال)قدم أو اطرح سؤال ال ٌعرف لطفل اجابته . الطفل
. دعم االستجابة" ال أعرف"وعلى الفور حث الطفل لكى ٌقول ( مصر؟

دعم بطرق مختلفة االستجابات التى تظهر . وقلل الحث تدرٌجٌا بزٌادة
حة الغٌر فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحً. بأقل مستوى من الحث



 .مشوشة
 .اخلط بعشوائٌة تقدٌم اسئلة معروفة واخرى غٌر معروفة

 
 :المواد *

  .اشٌاء معروف واخرى غٌر معروفة
 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

 .ان ٌحدد أسماء األشٌاء وان ٌكرر الجمل -1
وان ٌجٌب على اسئلة " انا ال أرف األشٌاء الغٌر معروفة"ان ٌذكر  -2

 وأسئلة المعلومات العامة البسٌطةاالجتماعة 
 :مقترحات للحث *

مد الطفل بنموذج لفظى للجمل اخر وقت اجراء البرنامج وذلك بذكر 
االستجابة اما الطفل لبعد السؤال مباشرة بعد ذلك اخر تقدٌم النموذج لمدة 

 .ثانٌتان وتزداد خالل المحاوالة

 األسئلة
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ االتقان

 "ما هذا؟" -1
 أسئلة جدٌدة -2

 انا ال اعرف (1-2)

 

 
 :ارشادات مساعدة *

هذه : مثال)بعد عد محاوالت اخبر طفلك باسم الشىء بعد كل استجابة 
 واجابة السؤال الغٌر معروف( مالحة

 

 
 ألشٌاء قرٌبة" ما هذا؟"برنامج أنٌسأل 
 :أجزاء البرنامج

ف حقٌبته ناول  ضع مجموعة من األشٌاء المعروفة والغٌر معروفة
حث بدنى مع )حث الطفل " قل لى ماذا فى الحقٌبة؟"الحقٌبة لطل ثم قل 

لك ٌخرج كل شىء من الحقٌبة وامسك الشىء ثم ( اعطاء مساعد لفظٌة



وبمجرد ان ٌمسك الطفل شء ال (.كر، سٌارة، عروسة: مثال)حدد سمه 
( ال جٌدسؤ: مثال)دعم االستجابة " ما هذا؟"ٌعرفه حث الطفل لكى ٌسأل 

 (مكعب: مثال)ثم اجٌب على السؤال 
قلل الحث بزٌادة عدد المحاوالت ودعم بطرق مختلفة الستجابات التى 

 .تظهر باقل مستوى من الحث
فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة وبعد كل بضع 

 .محاوالت غٌر اشٌاء التى تستخدمه

 
 :المواد *

 .عروفةأشٌاء معروفة واخرى غٌر م
 :مقترحا للمتطلبات القبلٌة *

ال "ان ٌقول " ما هذا؟"ان ٌحدد امساء الشٌاء وان ٌقلد طرح السؤال 
 .لألشٌاء والصور التى ال ٌعرفها" اعرف

 :مقترحا للحث *
زود الطفل بصٌاغة لفظٌة للسؤال اخر وقت اجراء البرنامج بذكر السؤال 

 .بمجرد ان ٌسمك الطفل الشىء الغٌر معروف
د ذلك اخر تقدٌم النموج اللفظى ولمدة ثانٌتان وٌزدادوا بزٌادة توالى بع

 التجارب

 األمر
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ االتقان

 "اخبرنى ماذا ٌوجد ف الحقٌبة"
 أن ٌسأل م هذا؟

 "عندما ٌمسك الشىء الغٌر معروف"

 

 
 

 "؟..أٌن ٌوجد "برنامج أن ٌسأل 
 أجزاء البرنامج

شٌاء ٌستطٌع الطفل  5ٌسترد أشٌاء مفقودة ــ ضع عندما ٌسأل لك  -1



اجعل الطفل ٌرى أٌن ( بحٌث ال ٌراها)ان ٌتعرف علٌها خلف كرسٌه 
أنظر "لف الطفل تجاه مجموعة ن األشٌاء ثم قل : مثال)توجد األشٌاء 

تأكد من الحضور ثم أذكر األمر " هنك فٌهكرة وسٌارة وكتاب وقلم وقبعة
حث الطفل لكى ٌعٌد (" ن الخمس أشٌاءاسم الشىء م)احضر الــ "

 .الشىء ثم دعم االستجابة
فٌها من الطفل ان ٌسترد اشٌاء التى ( تطلب)بعد ثالث محاوالت تسأل 

( ال تجعل الطفل ٌراك وانت تسترد الشىء)قدمتها له اخفى احد العناصر 
بمجرد ان ٌذهب الطفل (" اسم الشىء الذى اعدته)احضر ــ"قدم األمر 
حث ( ان ٌبحث على األرض: مثال)سى لكى ٌبحث عن لىء خلف الكر

اظهر الشىء للطفل ( اسم الشىء الذى اعدته)أٌن الــ"الطفل لكى ٌسال 
 .ثم دعم االستجابة

بعد عدو محاوالت تسال فٌها عن اشٌاء قد قدمتها للطفل اسال عن اشٌاء 
التى  من المحوالت التى تسأل فٌها عن األشٌاء( غٌر)نوع . لم تقدمها له

 .قدمتها واألشٌاء التى لم تقدمها بتبادل عشوائى
قلل الحث بزٌادة عدد المحاوالت ودعم بطرق مختلفة الستجابات التى 

 .تظهر باقل مستوى من الحث
فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة غٌر من خالل 

 .جلسات التدرٌس
عٌن على ان ٌكون نشاط رتب نسق تعلٌمى م/ خالل األنشطة ــ نظم -2

(. بازل او رسم بالقلم: مثال)من المتوقع ان ٌكماه الطفل حتى النهاٌة 
 .اجب الطفل اوال الى النشاط

اخفى : مثال)قم بازالة احد اشٌاء التى ٌحتاجها الطفل لكى ٌكمل النشاط 
. حث الطفل لكى ٌبدأ النشاط( قطعة من البازل او األقالم التى ٌلون بها

أٌن )حثه لكى ٌقول ( الذى قمت بازالته)حث عن الشىء المفقود عندما ٌب
اسم الشىء )هذا هو ــ "بعد السؤال قل "( اسم الشىء المفقود؟"

قلل الحث بزٌادة تتالى . اظهر الشىء للطفل ثم دعم االستجابة( "المفقود
دعم بطرق مختلفة الستجابات التى تظهر باقل مستوى من . الفرص

 .دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشةفى النهاٌة . الحث

 
  :المواد *

 أشٌاء
 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

 .ان ٌحدد اسماء األشٌاء ان ٌستعٌد األشٌاء التى ٌراها ان ٌكرر الجمل



 :مقترحات للحث *
 زود الطفل بنموذج لفظى للسؤال

طفل عن اخر وقت اجراء البرنامج وذلك بذكر السؤال فورا عندما ٌبحث ال
تزدادوا عبر . تقدٌم السؤال لمدة ثانٌتان( اخر)الشىء ثم بعد ذلك قل 

 (المحتوالت)التجارب 

 األمر
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ االتقان

1-  
2- 

 
 

 
 :ارشادات مساعدة *

اخفى حذاء او معطف : مثال)وفر فرص طبٌعٌة للطفل لتعمٌم االستجابة 
 (الطفل قبل موعد الخروج

 
 

 (أنا وأنت)الضمائر  برنامج
 أجزاء البرنامج

ارشد الطفل جسمٌا لكى : مثال)أنا ــ حث الطفل لكى ٌؤدى حركة ما  -1
حث الطفل لكى ٌقول ما الذى ٌفعل " ماذا تفعل؟"ٌفق بٌدٌه ثم قل 

قلل الحث . دعم االستجابة( أنا أطفق: مثال)باستعمال الضمٌر الصحٌح 
مختلفة االستجابات التى تظهر بأقل دعم بطرق . بزٌادة توالى المحاوالت

فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر . مستوى من الحث
 .مشوشة

أنت ــ اجلس على كرسى فى مواجهة الطفل وتأكد من الحضور ثم  -2
حث الطفل لكى ٌقول ما " ماذا تفعل"قل ( صفق: مثال)أظهر حركة معٌنة 

دعم (. أنت تصفق: مثال)الذى تفعل باستعمال الضمٌر الصحٌح 
دعم بطرق مختلفة . قلل الحث بزٌادة توالى المحاوالت. االستجابة



فى النهاٌة دعم فقط . االستجابات التى تظهر بأقل مستوى من الحث
 .االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

 خلط أنا وأنت/ نوع -3
واما أن تقل " أكل بسكوتة: مثال)حث الطفل لكى ٌؤدى حركة معٌنة 

حث الطفل لكى ٌقول ماذا أنت فاعل " ماذا أفعل"أو تقل " اذا تفعل؟م"
أنا : مثال)أو حثه لكى ٌقول ماذا هو فاعل ( أنت تأكل بسكوتة: مثال)

دعم بطرق مختلفة . قلل الحث بزٌادة توالى المحاوالت(. أشرب عصٌر
فى النهاٌة دعم فقط . االستجابات التى تظهر بأقل مستوى من الحث

 .ت الصحٌحة الغٌر مشوشةاالستجابا

 
 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

 (لى ولك)ان ٌحدد اسما الحركات والملكٌة والضمائر 
 :مقترحات للحث *

 قم بعمل نموذج لالستجابة امام الطفل واخر وقت اجراء البرنامح
 األمر

 االستجابة
 تارٌخ البدء

 تارٌخ االتقان
 "ماذا تفعل؟" -1

 
 "ماذا أفعل؟" -2

 
 2أو  1أٌا من  -3
 ".. أنا"أن ٌصف ماذا ٌفعل باستعمال الضمٌر الصحٌح  -1
 ".. أنت"أن ٌصف ماذا أنت فاعل باستعمال لصمٌر الصحٌح  -2
 2أو  1أٌا من  -3

 
 
 انا -1
 أنت -2
 خلٌط ما بٌن أنا وأنت -3

 
 



 
 :أرشادات مساعدة *

الكالم تأكد من أن تطلب من طفلك ان ٌحدد اسماء الضمائر فى سٌاق 
 الطبٌعى

 

 

 (هو وهى)برنامج الضمائر 
 أجزاء البرنامج

ٌعرفه الطفل ٌقوم بأداء ( ذكر)هو أو هاء الملكٌة ــ اجعل شخص  -1
 .حركة امام الطفل

حث الطفل لكى ٌقول ما ( ماذا ٌفعل أحمد؟: مثال" )؟(فبلن)ماذ ٌفعل ــ"قل 
. دعم االستجابة(. هو ٌصفق: مثال)الذى ٌفعل باستعمال الضمٌر الصحٌح 

دعم بطرق مختلفة االستجابات التى . قلل الحث بزٌادة توالى المحاوالت
فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة . تظهر بأقل مستوى من الحث

 .الغٌر مشوشة
ٌعرفها الطفل تقوم بأداء ( مؤنثة)هى أو هاء الملكٌة ــ اجعل شخصٌة  -2

 .حركة امام الطفل
حث الطفل لكى ( ماذا تفعل سوسن؟: مثال" )؟(فبلنة)تفعله ــما الذى "قل 

دعم (. هى تصفق: مثال)ٌقول ما الذى تفعله باستعمال الضمٌر الصحٌح 
دعم بطرق مختلفة . قلل الحث بزٌادة توالى المحاوالت. االستجابة

فى النهاٌة دعم فقط . االستجابات التى تظهر بأقل مستوى من الحث
 .الغٌر مشوشة االستجابات الصحٌحة

 اخلط بٌن هو وهى -3
. ، حث الطفل لكى ٌقول االجابة الصحٌحة2أو رقم  1قدم كبل من رقم 

دعم بطرق مختلفة . قلل الحث بزٌادة توالى المحاوالت. دعم االستجابة
فى النهاٌة دعم فقط . االستجابات التى تظهر بأقل مستوى من الحث

 .االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

 
 :ترحا للمتطلبات القبلٌةمق *

ان ٌحدد أمساء األشخاص المألوفٌن والحركات والملكٌة والنوع والضمابر 
 (أنت/ أنا/ لك/ لى)



 :مقترحات للحث *
 قم بذكر االجابة الصحٌحة امام الطفل طول وقت اجراء البرنامح

 األمر
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ االتقان

 "؟(فبلن)ماذا ٌفعل ـ " -1
 "؟(فبلنة)ماذا تفعل ـ " -2
 2أو  1أٌا من  -3
 ".. هو"أن ٌصف ماذا ٌفعل باستعمال الضمٌر الصحٌح  -1
 ".. هى"أن ٌصف ماذا أنت فاعل باستعمال لصمٌر الصحٌح  -2
 2أو  1أٌا من  -3

 

 
 :ارشادات مساعدة *

ٌمكنك اٌضا استعمال آلوالد وبنات ورجال ونساء لكى تدرس االستجابات 
صورة لرجل ثم أسأل ما الذى ٌفعله الرجل؟، أو ماذ ٌفعل  اسمك: مثال)

 (الرجل؟
 

 
 برنامج أن ٌجٌب على أسئلة المعلومات العامة

 أجزاء البرنامج

قد سؤال عن . اجلس على كرسى مقابل للطفل وتأكد من الحضور
حث االستجابة الصحٌحة، دعم . موضوع ٌتعلق بالمعلومات العامة

دعم بطرق مختلفة . ة توالى المحاوالتقلل الحث بزٌاد. االستجابة
فى النهاٌة دعم فقط . االستجابات التى تظهر بأقل مستوى من الحث

 .االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة
 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

لؤللوان، أن ٌحدد : مثال)قد فهم وادراك الطفل برامج تتعلق بالموضوع 
المساعدٌن فى المجتمع، أن ٌحدد أسماء لؤلشخاص . الطفل اسماء االلوان

  .(األشخاص المساعدٌن فى المجتمع



 مواضٌع عن معلومات عامة وأسئلة مقترحة وأسئلة بسٌطة
 أجابات بسٌطة

 :موضوع الحٌوانات
 ماذ ٌقول الـــــــ؟ -1
 ما الذى ٌقول هو هو -2
 ماذا ٌفعل ـــ؟ -3
 أٌن تعٌش ــ -4

 
 هو هو/ الكلب -1
 الكلب/ هو هو -2
 ٌنبح/ الكلب -3
 ف المزرعة/ البقرة -4

 :مواضٌع األلوان
 ما لون ـــ؟ -1
 قل لى اسم ىء لونه ـــ؟ -2

 
 أصفر/ الشمس -1
 الشمس/ أصفر -2

 :موضوع األشخاص
 ماذا ٌفعل ـــ؟ -1
 من ـــ؟ -2

 
 ٌطفى الحرٌق/ رجل المطافى -1
 رجل المطافى/ ٌطفى الحرٌق -2

 :موضوع األجازة
 ٌأتى فى ــــ؟ ما الذى -1
 متى ـــ؟ -2
 ماذا ٌحدث فى ـــ؟ -3

 
 رأس السنة/ دٌسمبر -1
 دٌسمبر/ رأس السة -2
 نأكل كحك/ العٌد -3

 :موضوع الصفات



 ما طعم ــــ؟ -1
 قل لى أسم شىء طعمه ــــ؟ -2
 كٌف ٌكون الــــ؟ -3
 قل لى اسم شىء ــــ؟ -4
 قل لى اسم شىء ــــ؟ -5

 
 حلو/ الطوفى -1
 لٌمون/ حامض -2
 بارد/ ثلج -3
 القطن/ ناعم -4
 الفٌل/ كبٌر -5

 :موضوع الفصول
 ما هم الفصول األربعة؟ -1

 
 فى أى فصل ٌكون ـــ؟ -2
 ماا ٌحدث فى الــــ؟ -3

 
 قل لى شىء تفعله فى الـــ؟ -4

 
 الخرٌف/ الصٌف / الربٌع/ الشتاء  -1
 الشتاء/ المطر -2
 ٌقع ورق الشجر/ الخرٌف -3
 اعوم فى البحر/ الصٌف -4

 :موضوع قبل المدرس عموما
 ما الذى ٌظهر فى السماء لٌبل؟ -1
 ماذا تبٌض الدجاجة؟ -2
 كم ٌوم فى األسبوع؟ -3

 
 القمر -1
 بٌض -2
 سبعة -3
 :أرشادات مساعدة *

استخدم صور "فى البداٌة استخدم مواد بصرٌة واقعٌة على سبٌل المثال 



  .معرفة عامة عن االجازات توضح اجازات عندما تدرس اسبلة
 
 

 برنامج ان ٌستخدم جمل بسٌطة
 أجزاء البرنامج

احضر شىء اما الطفل كلى . هذا ــ اجلس على كرسى مقابل للطفل -1
دعم ( اسم الشىء)هذا ــ "حث الطفل لكى ٌقول " ما هذا؟"ٌراه ثم قل 
التى دعم االستجابات المختلفة . قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول. االستجابة

 .تظهر بأقل مستوى من الحث
ما "امسك صورة ثم قل . أما أرى ــ اجلس على كرسى مقابل للطفل -2

( العنصر الموجود فى الصورة)أنا أرى ــ "حث الطفل لكى ٌقول " ترى؟
دعم االستجابات المختلفة . قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول. دعم االستجابة

 .التى تظهر بأقل مستوى من الحث
ناول للطفل شىء أو . عندى ــ اجلس على كرسى مقابل للطفل انا -3

أنا عندى ــ "حث الطفل لك ٌقول " ماذا لدٌك؟"اجعله ٌختار من سلة قل 
دعم . قلل الحث تدرٌجٌا حتى ٌزول. دعم االستجابة( اسم الشىء)

 .االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث
 .الصحٌحة الغٌر مشوشةفى النهاٌة دعم فقط االستجابا 

 
 :المواد *

 أشٌاء وصور
 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة*

 ان ٌحدد أسماء األشٌاء والصور وان ٌكرر الكلمات
 :مقترحات للحث *

 قم بذكر االجابة الصحٌحة امام الطفل

 السؤال
 االجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ االتقان

 ما هذا؟ -1
 ماذا ترى؟ -2

 ماذا لدٌك؟
 "هذا ـــ"



 "أنا أرى ــ"
 "أن عندى ــ"

 

 

 
 :لمحة مساعدة *

فى النهاٌة درس لطفلك ان ٌحدد اسم أكثر من عنصر فى  2السؤال رقم 
انا ارى بٌت وشجرة وسٌارة وكرة وزهرة ثم دعم : الصفحة مثال

 .االستجابة فى كتب مصورة
 
 

 برنامج ان ٌصف صور فى جمل تامة
 أجزاء البرنامج

ثم قدم صورة . للطفل وتأكد من الحضوراجلس على كرسى مقابل 
حث الطفل كلى ٌصف " احكى لى عن هذه الصورة"للطفبلذكر ألمر 

قلل . دعم االستجابة( تقرأ البنت الكتاب: مثال)الصورة فى جملة تامة 
دعم بطرق مختلفة االستجابات التى تظهر . الحث بزٌادة توالى المحاوالت

فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر  فى النهاٌة دعم. بأقل مستوى من الحث
 .مشوشة

 
 :المواد *

 (كروت موضح بها أفعال معٌنة)كروت ألفعال 
 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

ان ٌحدد اسماء األشٌاء واألشخاص المألوفٌن واألحداث والنوع وان ٌكرر 
 الجمل

 :مقترحات للحث *
 قم بوصف الصورة اما الطفل

 

 "احكى لى عن الصورة"األمر 
 ان ٌصف الصورة فى جملة تامة" االجابة 

 تارٌخ البدء
 تارٌخ االتقان



1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

 
 

 
 :أرشادات مساعدة *

التقط صور ألفراد العابلة وهم ٌقومون بأداء حركات ثم درس لطفلك ان 
 (بابا ٌحمر همبورجر: مثال)ٌصف هه الصور فى جمل تامة 

 
 

 (ٌراها وال ٌراها)خصائصها برنامج أن ٌصف األشٌاء معتمدا على 
 أجزاء البرنامج

اشٌاء ٌراها ــ اجلس على كرسى فى مواجهة الطفل وتأكد من  -1
حث الطفل " اجبرنى على هذا"الحضور ثم قدم شىء للطفل، اذكر األمر 

انها عربة : مثال)لكى ٌحدد اسم الشىء وٌقول لك ثبلث صفات عن الشىء 
دعم االستجابة ( اخلها رجل مطافىمطافى، لونها احمر وأبٌض، ٌوجد بد

قلل الحث بزٌادة توالى وتكرار المحاوالت ودعم بطرق مختلفة 
 .االستجابات التى تظهر بأقل مستوى من الحث
 .فى النهاٌة عم فقط االستجابات الغٌر مشوشة

أشٌاء ال ٌراها ــ اجلس على كرسى فى مواجهة الطفل وتأكد من  -2
( تفاحة: مثال(" )اسم الشىء)ى لى عن ــ احكل"الحضور ثم اذكر األمر 

لصفته ووظٌفته ومجموعته ( تبعا)حث الطفل لكى ٌصف الشىء معتمدا 
دعم االستجابة قلل ( انها حمراء وتستطٌع ان تاكلها وهى فاكهة: مثال)

الحث بزٌادة توالى وتكرار المحاوالت ودعم بطرق مختلفة االستجابات 
فى النهاٌة عم فقط االستجابات الغٌر . التى تظهر بأقل مستوى من الحث

 .مشوشة

 
 :المواد *

 أشٌاء



 :مقترحات للمتطلب القبلى *
ان ٌحدد اسماء األشٌاء والصفات والوظابف : اشٌاء ٌراها -1

 والمجموعات وان ٌكرر الجمل
ان ٌصف األشٌاء التى ٌراها وان ٌحدد اسماء : أشٌاء ال ٌراها -2

 ٌكرر الجمل المجموعات والصفات والوظابف وان
 :مقترحات للحث *

 قم بوصف األشٌاء اما الطفل
 

 األمر
  االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ االتقان

 "احكى لى عن هذا" -1

 
 "احكى لى عن" -2
 ان ٌحدد اسم الشىء وان ٌقول ثبلث صفات عن الشىء -1
 ان ٌصف الشىء معتمدا على صفته ووظٌفته او مجموعته -2

 
 
 أشٌاء ٌراها -1
 أشٌاء ال ٌراها -2

 
 

 
 
 :أرشادات مساعدة *

درس اوال ان ٌصف صفة : شكل االستجابات خبلل جلسات التدرٌس مثال
انها سٌارة حمراء ولها أربع "بعد ذلك صفتان " انها سٌارة حمراء"واحدة 

انها سٌارة حمراء ولها أربع عجبلت "ثم بعد ذلك ثبلث صفات " عجبلت
ٌراها الطفل البد وان ٌكون قد استطاع الطفل األشٌاء التى " وٌقودها سابق

 .بالفعل وصفها وهى أمامه
 



 
 ؟...متى "برنامج ٌجٌب على أسئلة تبدأ بــ

 أجزاء البرنامج
اجلس على كرسى مقابل للطفل تاكد من الحضور ثم أسال سؤال ٌبدأ 

قلل الحث بزٌادة توالى . ثم دعم االستجابة( متى تنام؟: مثال" )؟..متى "ـ
ر المحاوالت ودعم بطرق مختلفة االستجابات التى تظهر بأقل وتكرا

 .فى النهاٌة عم فقط االستجابات الغٌر مشوشة. مستوى من الحث

 
 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

 "لماذا/ أٌن/ من"ان ٌجٌب على أسبلى تبدأ بـ 
 :مقترحات للحث*

 قم بذكر االجابة الصحٌحة امام الطفل
 

 ؟...متى : "أمثلة
 االجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ االتقان

 ؟.تننام -1
 تستحم؟ -2
 تناول العشاء؟ -3
 تذهب للمدرسة؟ -4
 تستٌقظ؟ -5
 الدنٌا تظلم؟ -6
 تشرق الشمس؟ -7
 تزورك الجدة؟ -8
 تذهب للطبٌب؟ -9

 عٌد مٌبلدك؟ -10

 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برنامج ان ٌحكى قصة باستخدام ادوات مساعدة
 أجزاء البرنامج

أجلس علً األرض مقابل للطفل ، ضع  –بخصوص موضوع معٌن  .1
أشكال للعب لعبة علً : مثل) أمام الطفل علً األرض األدوات المساعدة 

"  –قصً لً حكاٌة عن " قدم األمر ( شكل زحلٌقة وأثاث وبٌت عروسة 
حث الطفل لكً ٌحكً قصة ( مجدي ٌذهب الً الحدٌقة : مثبل" ) موضوع 

وجه الطفل إلً تحرٌك الدمٌة مجدي : مثبل" المساعدة مستخدما األدوات 
كان ٌا مكان ذهب مجدي إلً سٌارته وقادها إلً " بٌنما ٌقلد ذكر الجملة 

عز " الحدٌقة وتزحلق علً الزحلٌقة ، ثم دخل السٌارة وعاد إلً المنزل 
دعم بطرق مختلفة . االستجابة ، قلل الحث بزٌارة عدد المحاوالت

فً النهاٌة دعم فقط . تظهر بأقل مستوي من الحث  االستجابات التً
 . االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

أجلس علً األرض مقابل للطفل ، ضع أمام  -بدون تحدٌد موضوع معٌن 
أشكال للعب لعب زحلٌقة : مثل" الطفل علً األرض األدوات المساعدة 

للطفل ثم  باستخدام هذه األدوات قص قصة بسٌطة" وسٌارة وأثاث البٌت 
قص قصة لً ، حث الطفل علً قص قصة " اآلن جاء دورك " قدم األمر 

أرشد الطفل لتحرٌك الدمٌة علً بٌنما : مثبل" باستخدام األدوات المساعدة 
ٌقول كان ٌما كان علً جوعان فركب سٌارة وساقها إلً ماكدونالد 

بة ، وأشتري هامبورجر وبطاطس محمرة ثم عاد إلً المنزل عزز االستجا
دعم بطرق مختلفة االستجابات التً . قلل الحث بزٌارة عدد المحاوالت

فً النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة . تظهر بأقل مستوي من الحث
 . الغٌر مشوشة



 
 :األدوات *

  " أثاث لبٌوت الدمً ، سٌارة ، مراجٌح ، زحلٌقة" أشكال للعب 
 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

الحكاٌات تقلٌد الجمل المعقدة وصف مجموعة من الصور ، أن ٌعٌد قص 
 . وصف أشٌاء فً محٌط النظر أعادة الجمل

 :مقترحات للحث *
أرشد الطفل جسمٌا لكً ٌستخدم األدوات المباعدة لٌؤدى الحركة  .1

 . قدم للطفل نموذج لقصة علٌه أن ٌعٌد قصها. المطلوبة 
أقترح موضوعات . صة به ذا وجد الطفل صعوبة فً ابتكار قصة خا .2

أو أن تبدأ الجملة األولً " ٌمكنك أن تقص حكاٌة عن مجدي : مثل " عامة 
 . من القصة ثم تتوقف حتى تشجع الطفل علً تكملة القصة

 

  تعلٌمات
  استجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ اإلتقان

  – قص لً حكاٌة عن .1

 
 
  اآلن دورك لتقص لً حكاٌة .2
  بخصوص الموضوعات باستخدام األدوات المساعدةٌقص الطفل قصة  .1
  ٌقص الطفل قصة باستخدام األدوات المساعدة .2

 
 
 بخصوص موضوع معٌن .1

 
 
 
  بدون تحدٌد موضوع .2

 
 



 
 :لمحة مساعدة

هذا البرنامج جٌد ٌمكن تنفٌذه مع األقران ، أجلسوا علً شكل دابرة 
ال  2االستجابة رقم ولٌتحدث كبل فً دوره لبعض الحكاٌة بخصوص 

" قل قص حكاٌة مختلفة : مثبل" تشجع الطفل إذا ذكر القصة التً راوٌتها 
إذا قام الطفل بالتكرار القصة التً راوٌتها جرب تسجٌل القصة بسٌطة 
بمساعدة األدوات المساعدة علً شرٌط فٌدٌو وعلم الطفل تقلٌد المثال 

  . المسجل علً الشرٌط
 
 

 "بدون ادوات مساعدة"برنامج ان ٌقص قصة 
 أجزاء البرنامج

أجلس على كرسً مقابل للطفل ، تأكد من  –بخصوص موضوع معٌن  .1

مثبل وحش " موضوع معٌن " الحضور وقدم األمر أحكً لً قصة عن 
قل أمامه كان ٌما كان هناك : مثبل" حث الطفل لكً ٌحكً حكاٌة " مخٌف 

عزز االستجابة ، " وحش مخٌف كان آه عٌون حمراء وأسنان خضراء 
دعم االستجابة المختلفة التً تظهر بأقل  ، قلل الحث بزٌادة عدد المحاوالت

فً النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر  ، مستوي من الحث
  . مشوشة

أجلس على كرسً مقابل للطفل ، تأكد  –بدون تحدٌد موضوع معٌن  .2

اآلن جاء " األمر من الحضور وقص علً الطفل قصة بسٌطة ، قدم 
حث الطفل لكً ٌحكً قصة ، عزز االستجابة ، " قص لً قصة : دورك 

دعم االستجابة المختلفة التً تظهر بأقل  ، قلل الحث بزٌادة عدد المحاوالت
فً النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر  ، مستوي من الحث

  . مشوشة

 
 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

القصص ، تقلٌد الجمل المعقدة ، وصف مجموعة متتابعة من أن ٌجٌد قص 
الصور ، قص قصص مع المساعدة ، وصف أشٌاء فً محٌط النظر ، 

  . وصف الموضوعات أو أشٌاء ، تردٌد جمل
 :مقترحات للحث *

  . قص قصة أمام الطفل ثم ٌقوم بتردٌدها .1
موضوع عام إذا وجد الطفل صعوبة فً تألٌف قصة خاصة به ، أقترح  .2



أو أن تبدأ فً قص قصة " ٌمكنك أن تقص لً قصة عن مجدي " مثل 
  . بذكر الجملة األولً ثم تتوقف لتري إذا كان الطفل سوف ٌكمل أم ال

  تعلٌمات
  استجابة

  تارٌخ البدء
  تارٌخ اإلتقان

  – قص لً حكاٌة عن .1

 
  اآلن دورك لتقص لً حكاٌة .2
  موضوعأن ٌحكً الطفل قصة عن  .1
  أن ٌحكً الطفل قصة خاصة .2

 
 
 بخصوص موضوع معٌن .1

 
 
 
 بدون تحدٌد موضوع .2

 
 

 
 :ارشادات مساعدة

عزز أوالً قصص من جملة : مثبل" أوجد أسلوب القص أثناء الحصص 
واحدة ثم جملتٌن وهكذا ، هذا البرنامج جٌد ٌمكن تنفٌذه مع األقران 

  " أو األقارب" واألخوان 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 وان ٌسال للتوضٌح( االرتباك)برنامج ان ٌعبر عن عدم الفهم 
 أجزاء البرنامج

) أجلس علً كرسً مقابل للطفل وتأكد من الحضور وقدم لطفل أمر معقد 
إرسال الطفل أن ٌؤدي شٌبا أنت تعلم أنه ال ٌستطٌع أن ٌؤدٌه مثل : مثبل 

أو قدم له لمس الذقنك أو قدم له تعلٌمات من ثبلث خطوات بشكل سرٌع 
حث الطفل لتعبٌر عن االرتباك وان ٌسال عن ( األمر بصوت منخفض 

أنا ال أفهم ، أرٌنً كٌف ٌمكن عمل ذلك ، أنا لم أفهمك : مثبل ) التوضٌح 
عزز ( ، قلها من جدٌد ، أنا ال أستطٌع أن أفهمك ، قلها بصوت عالً 

بة المختلفة دعم االستجا ، االستجابة ، قلل الحث بزٌادة عدد المحاوالت
فً النهاٌة دعم فقط االستجابات  ، التً تظهر بأقل مستوي من الحث

  .الصحٌحة الغٌر مشوشة

 
 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

أذكر جملة ال أعرف بخصوص األسبلة غٌر المعتادة ، أستخرج األخطاء 
 . فً الصور ، أن ٌردد الجمل

 :مقترحات للحث *
 . شكل االستجابة الصحٌحة

  تعلٌمات معقدة
 أن ٌذكر الطفل عدم فهمه وٌطالب بالتوضٌح: االستجابة

  تارٌخ البدء
  تارٌخ اإلتقان

1.  

 
 
 
2.  

 



 
 

 
 :ارشادات مساعدة

تأكد من خلط تعلٌمات البسٌطة التً ٌستطٌع الطفل تنفٌذها باخري معقدة ، 
فٌساعد هذا الطفل علً إدراك متً ٌجب أن ٌسال عن توضٌح ومتً ال 

  . ذلكٌجب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (انت/ ان)برنامج استخدام ضمائر الملكٌة المتقدمة 
 أجزاء البرنامج

بإرشاد جسدي حث الطفل علً اللمس جزء من جسدك  –لها / لك / أن .1
حث الطفل علً أن " ماذا تفعل ؟ " أو لبسك أو لبس شخص آخر ثم أسأله 

أنا ألمس رأسك وأنا : مثبل" ٌقول ماذا ٌفعل مستخدما الضمٌر الصحٌح 
عزز االستجابة الصحٌحة ، قلل الحث بزٌادة عدد " ألمس كتفها 



دعم بطرق مختلفة االستجابات التً تظهر بأقل مستوي من  ، المحاوالت
  فً النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة ، الحث

الطفل أو شخص المس جزء من جسم أو مبلبس  –لها / له / لً / أنت .2
آخر وأسأل ماذا أفعل ؟ حث الطفل علً أن ٌقول ماذا أفعل مستخدما 

عزز " أننت تلمس قمٌص ، وأنت تلمس قبعة : مثبل" الضمابر الصحٌحة 
دعم بطرق  ، االستجابات الصحٌحة ، قلل الحث بزٌادة عدد المحاوالت

  . مختلفة االستجابات التً تظهر بأقل مستوي من الحث
  –1/2أخلط  ، ٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشةفً النها

حث الطفل جسدٌا علً لمس أحد أجزاء جسم أو مبلبس لك أو لشخص 
عزز االستجابات الصحٌحة ، قلل .  2أو رقم  1آخر وأطرح السؤال رقم 

دعم بطرق مختلفة االستجابات التً تظهر  ، الحث بزٌادة عدد المحاوالت
فً النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر  ، حثبأقل مستوي من ال

  مشوشة

 
 :مقترحات لللمتطلبات القبلٌة *

/ النوع / الملكٌة / الحركات / أن ٌحدد أسماء األشخاص المألوفٌن 
 ( أنت –أنا  –لك –لً) الضمابر 

 :مقترحات للحث *
وقت  قم بذكر اإلجابة الصحٌحة أمام الطفل وأترك فسحة من الوقت إلطالة

 . البرنامج
 

  السؤال
  استجابة

  تارٌخ البدء
  تارٌخ اإلتقان

  ماذا تفعل ؟ .1

 
  ماذا أفعل ؟ .2

 
  2أو  1سؤال  .3
  أن ٌصف ماذا ٌفعل هو أو هً باستخدام الضمابر الصحٌحة .1
 أن ٌصف ماذا أفعل هو أو هً باستخدام الضمابر الصحٌحة .2
  2أو  1االستجابة  .3



 
 
  لها –له  –لك  –أنا  .1
  لها –له  –لً  –أنت  .2

  2أو  1 .3

 
 

 
 :ارشادات مساعدة

  . قم بهذا العمل مع األقران أثناء األنشطة الجماعٌة

 
 
 
 

 برنامج استخدام األزمنة الصحٌحة
 أجزاء البرنامج

أجلس علً مقعد مقابل للطفل ، تأكد من الحضور واطلب  –المستقبل  .1
وقبل أن ٌبدأ الطفل فً ( صفق بٌدك : مثبل) من الطفل أن ٌقوم بحركة 

حث الطفل علً أن ٌقول ما " ماذا سوف تفعل ؟ : " أداء الحركة قل له 
عزز ( سوف اصفق بٌدي : مثبل ) سوف ٌفعله باستخدام الزمن الصحٌح 

دعم بطرق مختلفة  . االستجابة ، قلل الحث بزٌادة عدد المحاوالت
فً النهاٌة دعم فقط  .من الحثاالستجابات التً تظهر بأقل مستوي 
  االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

أجلس فً مقعد مقابل للطفل ، تأكد من الحضور ، وأطلب  –الحاضر  .2
بٌنما ٌؤدي ( صفق بٌدك : مثبل ) من الطفل أن ٌقوم بأداء حركة معٌنة 

حث الطفل علً أن ٌقول ما " ماذا تفعل اآلن ؟ " الطفل الحركة قل له 
عزز االستجابة ، " أنا أصفق بٌدي " ٌفعله باستخدام الزمن الصحٌح الذي 

دعم بطرق مختلفة االستجابات التً  .قلل الحث بزٌادة عدد المحاوالت
فً النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة  ، تظهر بأقل مستوي من الحث

  الغٌر مشوشة
، وأطلب أجلس فً مقعد مقابل للطفل ، تأكد من الحضور  -الماضً  .3

بعد أن ٌؤدي الحركة قل ( صفق بٌدك : مثبل ) من الطفل أداء أي حركة 



حث الطفل علً أن ٌقول ما فعله باستخدام الزمن " ماذا فعلت؟ " له 
عزز االستجابة ، قلل الحث بزٌادة عدد " صفقت بٌدي : مثبل" الصحٌح 

من  دعم بطرق مختلفة االستجابات التً تظهر بأقل مستوي. المحاوالت 
 .فً النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة ، الحث

 
 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

  . أن ٌصف الحركات ، أن ٌستخدم الضمابر ، أن ٌكرر الجمل
 :مقترحات للحث *

  .أذكر اإلجابة الصحٌحة أمام الطفل
 

 السؤال
 استجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ اإلتقان

  ماذا سوف تفعل ؟ .1
  ماذا تفعل ؟ .2
  ماذا فعلت ؟ .3

  ٌقدم الوصف باستخدام المستقبل ٌقوم الوصف فً الحاضر
 ٌقوم الوصف فً الماضً .4

 
 
  المستقبل .1
  الحاضر .2
  الماضً .3

 
 

 
 :ارشادات مساعدة

فً النهاٌة قم بتعلٌم المزٌد من الوصف المركب باستخدام األزمنة 
أنا أحضر " " المطبخ ال حضر كوب أنا ذاهب إلً : مثبل" الصحٌحة 

علم الطفل أن " لقد ذهب إلً المطبخ ال حضار كوب " " كوب من المطبخ 
أستخدم الكروت الخاصة بتعلم األزمنة ، : مثبل " ٌستجٌب إلً الصور 



 .أنظر قابمة الموارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برنامج ان ٌسال اسئلة بخصوص محادثة
 أجزاء البرنامج

مع الطفل وشخص آخر ، أجعل الطفل ٌتابع (  دابرة) أجلس فً حركة 
: مثبل" محادثة بسٌطة بٌنك وبٌن شخص آخر بخصوص موضوع معٌن 

" " ما هو طعامك المفضل ؟ " بٌتزا " " أٌهاب ما هو طعامك المفضل ؟ 
بعد المحادثة ، أطرح علً الطفل أسبلة محددة " أحب أن أكل الهامبرجر 

عما نتحدث ؟ ما : مثبل " " ي كل سؤال علً حد" بخصوص المحادثة 
ٌحب أٌهاب أن ٌأكل ؟ ماذا أحب أن أكل ؟ ، حث الطفل علً أن ٌجٌب كل 

الهامبرجر  –أنتم تتحدثون علً أطعمتكم المفضلة البٌتزا : مثبل " األسبلة 
دعم بطرق مختلفة االستجابات  ، ، قلل الحث بزٌادة عدد المحاوالت" 

فً النهاٌة دعم فقط االستجابات  ، التً تظهر بأقل مستوي من الحث
 الصحٌحة الغٌر مشوشة

 
 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

أن ٌعٌد حكاٌة ، أن ٌسمع إلً قصة وأن ٌجٌب عن أسبلة بخصوص القصة 
 . ، أن ٌسال أسبلة وأن ٌعٌد المعلومات ، أن ٌتذكر األحداث

 :مقترحات للحث *
  . لئلجابةأن ٌعٌد أجزاء من المحادثة ، أن تقدم نموذج 

 سؤال بخصوص موضوع المحادثة
 الطفل ٌجٌب على السؤال بصورة صحٌحة: االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ االتقان



1.  
2.  
3.  

 
 

 
 :ارشادات مساعدة

أثناء المحادثة حث الطفل علً النظر إلً كل شخص عندما ٌتحدث ، أبدء 
الطفل صعوبة  بمحادثة بسٌطة ثم أنتقل إلً أخرى أكثر تعقٌدا ، إذا وجد

: مثبل " فً إجابة علً األسبلة بخصوص المحادثة ، أبدء بسؤال واحد 
" عما ٌتحدث ؟ من خبلل عدد من المحادثات : علمه االستجابة لسؤال 

  . المحادثات بالفٌدٌو حاول إضافة أسبلة جدٌدة ، صور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البرنامج ان ٌصف كٌف
 أجزاء البرنامج

مقابل للطفل وتأكد من الحضور ، اسأل الطفل سؤال أجلس علً كرسً 



حث الطفل علً تقدٌم " كٌف تغسل أسنانك ؟ : مثبل " ٌبدأ بكٌف ؟ 
أوال أحضر فرشاة أسنانً والمعجون ثم أضع المعجون : مثبل ) الوصف 

عزز االستجابات ( ثم أضع الفرشاة فً مكانها ...... علً الفرشاة 
دعم بطرق مختلفة  ، دد المحاوالتالصحٌحة ، قلل الحث بزٌادة ع

فً النهاٌة دعم فقط  ، االستجابات التً تظهر بأقل مستوي من الحث
  االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

 
 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

 وصف سلسة من الصور ، تذكر األحداث واستدعاء ذكرٌات
 :مقترحات للحث *

الطفل ٌستطٌع القراءة أستخدم كتابات قم بذكر اإلجابة الصحٌحة ، إذا كان 
 الحث وأجعل الطفل ٌقرأ الوصف المكتوب وقلل الحث أثناء جلسات العمل

.  

 أمثلة بأسئلة تبدأ بكٌف
 الوصف: االستجابة 
 تارٌخ البدء

 تارٌخ اإلتقان
  كٌف تغسل أسنانك ؟ .1
 تصنع سندوتش ؟ .2
 تلعب ؟ .3
  تغسل ٌدٌك ؟ .4
  تصنع رجل من الثلج ؟ .5
  تردي مبلبسك ؟ .6
  ٌعمل هذا الجهاز ؟ .7
  تبنً قصرا من الرمال ؟ .8
  تستحم ؟ .9

 
 

 
 :ارشادات مساعدة

عندما ٌقوم الطفل بالنشاط الذي سٌقوم بوصفه الحقا أذكر خطوات العمل 
عندما ٌقوم الطفل بغسٌل أسنانه ، قل أوال أنت : مثبل" أثناء قٌام الطفل بها 



عمم االستجابة بخصوص األعمال التً " والمعجون تأخذ فرشة أسنانك 
أصنع فطٌرة مع الطفل وعندما ٌنتهً قدم : مثبل" ٌشارك فٌها الطفل 

  " كٌف صنعنا الفطٌرة" السؤال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برنامج اظهار استجابات جدٌدة خالل المالحظة
 أجزاء البرنامج

للطفل اجلس علً كرسً مقابل  –بخصوص صور غٌر معروفة  .1
وزمٌل وٌجب أن ٌكون الزمٌل والطفل بجوار بعضهم البعض ، قدم للطفل 

ٌجب أن ٌجب " ما هذا ؟ " صورة لشا غٌر معروف له اطرح السؤال 
قدم نفس الصورة ( أنظر المتطلبات القبلٌة أسفل " ) ال أعلم " الطفل 

ٌجب أن تكون الصورة لشا ٌستطٌع الزمٌل أن ٌتعرف علٌه ) للزمٌل 
الزمٌل ٌجب أن ٌعرف " ما هذا ؟ " وأطرح علً الزمٌل السؤال ( ح بنجا

قدم السؤال " أنت صحٌح : مثبل " الشا بنجاح عزز استجابة الزمٌل 
ٌرد : مثبل " ٌجب أن ٌتعرف الطفل علً الشا بنجاح " ما هذا ؟ " للطفل 

  عزز االستجابة" استجابة الزمٌل 
كرسً مقابل للطفل اجلس علً  –بخصوص أسبلة غٌر معروفة  .2

وللزمٌل وٌجب أن ٌكون الزمٌل والطفل بجوار بعضهم لبعض ، أسبل 
أنظر المتطلبات " ) ال أعرف " الطفل سؤال جدٌد وٌجب إن ٌجٌب الطفل 



ٌجب أن ٌكون السؤال " أطرح نفس السؤال علً الزمٌل ( القبلٌة أسفل 
، عزز  ٌجٌب أن ٌجٌب الزمٌل بنجاح" ٌستطٌع أن ٌجٌب علٌه بنجاح 

ٌجب أن " أعٌد طرح السؤال علً الطفل " أنت صح : مثبل " االستجابة 
عزز " ٌرد استجابة الزمٌل : مثبل " ٌجٌب الطفل علً السؤال بنجاح 

 االستجابة

 
 :األدوات *

 صور ال ٌستطٌع إن ٌتعرف علٌها بٌنما ٌستطٌع الزمٌل التعرف علٌها
 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

كإجابة لؤلسبلة واألشٌاء غٌر المألوفة ، ردد " أعرف ال " أذكر 
  االستجابات الشفوٌة للزمٌل

 :مقترحات للحث *
متبعا نموذج " أجعل الطفل ٌبلحظ االستجابة مرة أخري وأذكر االستجابة 

 " االستجابة –أنت صح هو : مثبل" كما ذكرها الزمٌل " الزمٌل لبلستجابة 
 

 السؤال
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ اإلتقان

  ما هذا ؟ .1

 
  سؤال غٌر معروف للطفل .2
  ٌعرف األشٌاء فً الصور بشكل صحٌح متبعا نموذج للزمٌل .1
  ٌجٌب علً األسبلة بشكل صحٌح متبعا نموذج الزمٌل .2

 
 
  بخصوص الصور .1
  بخصوص أسبلة جدٌدة .2

 
 

 
 :ارشادات مساعدة



ٌقددم االستجابة عمم االستجابات تأكد من انتباه الطفل للزمٌل عندما 
أن " صورا لحركات غٌر معروفة : مثبل " بخصوص التعرٌفات األخرى 

تزٌد تأخر الفرق بٌن استجابة الزمٌل و أعادة تقدٌم الصورة أو السؤال 
أجعل الزمٌل ٌقدم االستجابة وأطرح علً الطفل عدد من : مثبل " للطفل 

  " ال الجدٌداألسبلة المعروفة ثم أعد تقدٌم السؤ

 
 
 
 
 
 
 
 

 برنامج وصف التشابهة واالختبلف الشٌاء غٌر متطورة
 أجزاء البرنامج

اجلس علً كرسً مقابل للطفل ، تأكد من الحضور واسأل ما / التشابه  .1
حث الطفل ( ما التشابه بٌن التفاحة والموزة : مثبل ***) و/ التشابه بٌن 

عزز ( فكبلهما فاكه : مثبل) علً وصف أوجه التشابه بٌن الشٌبٌٌن 
  االستجابة قلل الحث بزٌادة المحاوالت

  . عزز بطرق مختلفة االستجابات التً تظهر بأقل مستوي من الحث
  فً النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

أجلس فً مقعد مقابل للطفل ، تأكد من الحضور وأسال / االختبلف  .2
حث ( ما االختبلف بٌن التفاحة والموز ؟ : مثبل ) ؟ ** و  –االختبلف بٌن 

أحداهما أحمر : مثبل ) الطفل علً وصف أوجه االختبلف بٌن الشٌبٌٌن 
  عزز االستجابة قلل الحث بزٌادة المحاوالت( واألخر أصفر 

  نوع تعزٌز االستجابات التً تظهر بأقل مستوي من الحث
  غٌر مشوشةفً النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة ال

عزز ( 2)والسؤال ( 1)أخلط طرح السؤال / أخلط التشابه واالختبلف  .3
االستجابة قلل الحث بزٌادة المحاوالت نوع تعزٌز االستجابات التً تظهر 

 . بأقل مستوي من الحث
  فً النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

 
 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *



صف التشابه واالختبلف بٌن األشٌاء و األشٌاء غٌر متطورةالقٌام بوصف 
  المتطورة

 :مقترحات للحث *
  قم بذكر اإلجابة الصحٌحة أمام الطفل

 

 السؤال
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ اإلتقان

  ؟ -و –ما التشابه بٌن  .1
  ؟ -و  –ما االختبلف بٌن  .2

  (2)أو  (1 ) .3
  وصف التشابه بٌن األشٌاء

  وصف االختبلف بٌن األشٌاء
  (2)أو ( 1)أما 

 

 
 :ارشادات مساعدة

إذا وجد الطفل صعوبة فً هذا التمرٌن ٌمكنك أن تجعل األشٌاء فً المرة 
األولً فً محٌط بصره ثم نعٌد السؤال بعد أن تبعد األشٌاء عن بصره فً 

  . المحاوالت التالٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أجزاء البرنامج
أي : مثبل) مقابل للطفل ، تأكد من الحضور واسأل أي ؟ جلس علً مقعد 

وعزز ( الفٌل : مثبل ) حث الطفل علً اإلجابة ( منهم كبٌر الفٌل أم الفار؟ 
  االستجابة قلل الحث بزٌادة المحاوالت

  . نوع تعزٌز االستجابات التً تظهر بأقل مستوي من الحث
  مشوشةفً النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر 

 
 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

 –أٌن  –ن ٌجٌب عن أسبلة من أ أن ٌجٌب بنعم أو ببل بالنسبة لؤلشٌاء
 لماذا وأن ٌجٌب علً أسبلة معلومات عامة

 :مقترحات للحث *
  أذكر اإلجابة الصحٌحة أمام الطفل

 

 أمثلة من األسئلة
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ اإلتقان

  ٌستطٌع العوم السمكة أم العصفورة؟أٌهما  .1
 أي لعبة ٌجب تنططها الكرة أم المكعبات ؟ .2
  أي طعام مذاقه حلو البنبون أم اللٌمون ؟ .3
  أي حٌوان ٌصٌح نو نو النمر أم القط ؟ .4
  أي فصل تسقط الثلوج الشتاء أم الصٌف ؟ .5
  أي ٌمكنك تضعها علً رأسك القبعة أم الحذاء ؟ .6
  ٌمكنك أن تركبه السٌارة أم الكرسً ؟أي شا  .7
  أي حٌوان وله فراء الثعبان أم القط ؟ .8
  أٌهما صغٌر الفٌل أم الفار ؟ .9

  أٌهما ٌطٌر فً السماء العصفور أم الكلب ؟ .10

 
 

 
 :ارشادات مساعدة

ضع تفاحة وموزة علً المنضدة وأسبلة : مثبل) أبدء بأشٌاء ٌراها الطفل 



للمزٌد من األسبلة  meer 2أستخدم كتاب( التفاحة أم الموزةأٌهما صفراء 
  ( أنظر قابمة المراجع) 

 
 
 
 
 
 
 

 عن اعطاء معلومات غٌر محددة( بلماذا)برنامج االستفسار 
 أجزاء البرنامج

اجلس علً مقعد مقابل للطفل ، تأكد من الحضور وقل عبارة غٌر محددة 
حث الطفل علً أن ٌسأل  "مثبل ك لقد ذهب من مكان ما أمس " للطفل 

عزز االستجابة وأجب علً " أٌن ذهبت ؟ : مثبل " سؤال ٌتعلق بما فعلت 
  قلل الحث بتكرار المحاوالت" ذهب إلً السٌنما : مثبل" السؤال 

  . دعم االستجابات التً تظهر بأقل مستوي من الحث
  فً النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

 
 :للمتطلبات القبلٌةمقترحات  *

المعومة أجب عن األسبلة بخصوص الموضوعات وأجب عن أسبلة متً 
ولماذا واستخدم ضمابر الملكٌة المتقدمة وأستخدم األزمنة الصحٌحة 

  . لؤلفعال
 :مقترحات للحث *

أذكر السؤال أمام الطفل أستخدم إطالة الزمن البرنامج عن طرٌق طرح 
ٌر محددة ثم أنتظر لمدة ثانٌتٌن خبلل سؤال مباشرة بعد إعطاء جملة غ

  . التدرٌب
 

 أمثلة لجمل غٌر محددة
 االستجابة لطرح سؤال طلبا للتوضٌح بخصوص الجملة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ اإلتقان

  حصلت علً لعبة جدٌدة .1
  اشترٌت شٌبا من المحل .2



  صدٌقً قام بعمل مضحك .3
  أكلت شٌبا لذٌذ .4
  ذهبت إلً مكان أمس .5
  ذهب أبً فً رحلة .6
  سأذهب إلً مكان غدا .7
  رأٌت شخصا الٌوم .8
  هنا شخص .9

  أشتري شخص هذا لً .10
  كان ٌجب أن أذهب إلً الطبٌب .11
  ال أستطٌع أن أذهب إلً الحدٌقة .12
  سوف أذهب إلً المبلهً .13

  أٌة لعبة ؟
  ماذا اشترٌت ؟

  ماذا عمل ؟
  ماذا أكلت ؟

  أٌن ذهبت أمس ؟
  أٌن ذهب أبوك ؟

 أٌن ستذهب ؟
 من رأٌت ؟

  من هنا ؟
  من اشتراه لك ؟

 
 لماذا ؟

 
  لماذا ؟

 
  متً ستذهب ؟

 

 
 :ارشادات مساعدة

أنا أصنع شٌبا ، أنا أرسم شٌبا ، : أبدأ بأسبلة متعلقة بأنشطة اللعب ط مثبل 
ٌجب أن تكون الجمل من النوع الذي ٌستدعً السؤال " أنا عندي شٌبا 



أن أقول أنا ذهبت إلً المبلهً فهذا ال ٌستدعً سؤاال وإنما : مثبل" بٌا تلقا
أقول لقد وجدت شٌبا فً الحدٌقة ٌحتمل استثارة سؤال ماذا وجدت ؟ قدم 

قبل الخروج سوف تذهب إلً : مثبل " الجمل المثتسٌرةفً سٌاق طبٌعً 
  مكان ما أنتظر وحث الطفل لٌسأل أٌن نحن ذاهبون ؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 برنامج اإلجابة علً أسئلة لماذا أو إذا
  : إجراء البرنامج

؟ اجلس علً كرسً مقابل للطفل ، تأكد من الحضور واسأل سؤال  -لماذا 
: مثبل " حث الطفل علً إجابة السؤال " لماذا تأكل ؟ : مثبل " ٌبدأ بماذا ؟ 

المختلفة التً تظهر بأقل عزز االستجابة دعم االستجابات " ألنً جوعان 
  . مستوي من الحث

  فً النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة
؟ اجلس علً كرسً مقابل للطفل ، تأكد من الحضور واسأل سؤال  -إذا 

حث الطفل علً اإلجابة " ماذا تفعل إذا كنت جوعان ؟ : مثبل " ٌبدأ باذا ؟ 
دعم  .االستجابة قلل الحث بزٌادة المحاوالتعزز " أكل شٌبا : مثبل " 

  . بطرق مختلفة االستجابات التً تظهر بأقل مستوي من الحث
  فً النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

 
 : مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

  جب أسبلة تبدأ بماذا وأٌن وحدد التصرفات والمشاعر والوظابف
  : مقترحات للحث *
  : بذكر اإلجابة الصحٌحة فم

 

  السؤال
  االستجابة

 تارٌخ البدء
  تارٌخ اإلتقان

  لماذا أنت تفعل .1
  ماذا تفعل إذا كنت .2
  جوعان/ تأكل  .1
  عطشان/ تشرب  .2
  تعبان/ تنام  .3
  حزٌن/ تبكً  .4
  سعٌد/ تبتسم  .5
  مرٌض/ تذهب إلً الطبٌب  .6



  قذر/ تستحم  .7
  بردان/ ترتدي معطف  .8
  شا مضحك/ تضحك  .9

  إنها تمطر/ تستخدم شمسٌة  .10

 
 
 

 
 : إرشادات مساعدة

عندما ٌطلب الطفل أن ٌشرب ، أسأل : مثبل " قم بأجراء تعلٌمات عرضٌة 
ألنً " حث الطفل علً اإلجابة الصحٌحة " لماذا ترٌد أن تشرب ؟ 

: مثبل  "ثم أعطً الطفل شرابا ، علم الطفل أن ٌفهم الصور " عطشان 
" أعرض علٌة صورة لطفل ٌسقط من فوق الدراجة وهو ٌبكً قدم السؤال 

  ألنه سقط من فوق دراجته" حث الطفل علً اإلجابة " لماذا هو ٌبكً ؟ 
 
 

 أكمال بصورة منطقٌة: برنامج 
  : أجراء البرنامج

أجلس فً مقعد مقابل للطفل تأكد من الحضور وقدم صورا كنماذج باألمثلة 
... ( أن ٌدٌه فذرٌتٌن إذن علٌه أن : مثبل ) ، قدم جزء من الجملة  السابقة

عزز االستجابة قلل الحث ( ٌغسلهم : مثبل ) حث الطفل علً إكمال الجملة 
دعم بطرق مختلفة االستجابات التً تظهر بأقل مستوي  .بزٌادة المحاوالت

  فً النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة .من الحث

 
 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

  ( لماذا أو إذا) حدد كل ما هو غٌر عادٌقدم إجابات ألسبلة 
 :مقترحات للحث *

 قوم بذكر اإلجابة الصحٌحة أمام الطفل
 

 أمثلة لجمل ناقصة
 تكملة الجمل: االستجابة 
 تارٌخ البدء



 تارٌخ اإلتقان
  هو ٌحتاج إلً. إنه جوعان  .1
  فً حاجة إلًهً . إنها تمطر  .2
  هو فً حاجة إلً. إنه عطشان  .3
  هو ٌحتاج إلً. الباب مغلق  .4
  هو ٌحتاج إلً. لقد جرح أصبعة  .5

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 برنامج وصف األشٌاء غٌر المعتادة التً تظهر فً صور

 :إجراء البرنامج
 أجلس علً كرسً مقابل للطفل ، تأكد من الحضور ، قدم صورة للطفل

وقدم ( صورة لسٌارة لها عجبلت مرٌعة : ٌظهر فٌها شا خطأ مثبل 
السؤال ما هو الخطأ فً هذه الصورة ؟ حث الطفل علً أن ٌصف الشا 

قلل الحث بزٌادة ( العجبلت مربعه : مثبل ) الخطأ فً الصورة 
  المحاوالت

  عزز بطرق مختلفة االستجابات التً تظهر بأقل مستوي من الحث
 دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشةفً النهاٌة 

 
 :األدوات *

  كروت بها أشٌاء خطأ –صور 
 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

أذكر المتشابه واالختبلف بٌن األشٌاء أجب أسبلة  –قم بوصف الصور 
  لماذا ؟

 :مقترحات للحث *
  اذكر نموذج للوصف أمام الطفل لكً ٌقلده

 هذه الصورة ؟ماهو الخطأ فً : السؤال
 أن ٌصف األشٌاء الخطأ فً الصورة: االستجابة 
 تارٌخ البدء

 تارٌخ اإلتقان

 
 
 

 
 :إرشادات مساعدة

  ( مثبل ك ما هو الغرٌب فً هذه الصورة) نوع سؤالك للطفل 
) فً النهاٌة علم الطفل أن ٌقول ما كان ٌجب أن ٌكون فً هذه الصورة 

قم بأفعال غٌر عادٌة أمام ( دابرٌة ٌجب أن ٌكون إطارات السٌارة : مثبل 
وعلم الطفل أن ( قم بالكتابة بالشوكة / مسك كتاب بالمقلوب :مثبل) الطفل 

  ٌصف الشا الخطأ



 

 توقع ما ٌأتً بعد: برنامج 
 :إجراء البرنامج

قدم للطفل صورة ٌمكن منها توقع الخطوة التالٌة  –بخصوص الصور  .1
ماذا : قدم أحد األسبلة التالٌة  ،( صبً ٌصب عصٌر فً كوب : مثبل ) 

تعتقد أن هذا الطفل سٌفعل بعد ذلك ؟ ماذا سٌحدث بعد ذلك ؟ حث الطفل 
عزز ( سٌشرب الولد العصٌر : مثبل ) أن ٌقول ماذا سٌحدث بعد ذلك 

  االستجابة
قلل الحث بزٌادة المحاوالتعزز بطرق مختلفة االستجابات التً تظهر بأقل 

 مستوي من الحث
إحكً للطفل قصة قصٌرة تتعلق بحدث ٌمكن  –وص القصص بخص .2

فً ٌوم من األٌام ، علً كان جوعان وقرر أن : مثبل) التنبأ بما ٌأتً بعده 
قدم أحد األسبلة ( ٌعم سندوتش ، عندما ذهب الحضار الخبز لم ٌجد الخبز 

سٌفعل ؟ ماذا سٌحدث بعد ذلك ؟ حث ( علً ) ماذا تعتقد أن : التالٌة 
علً سوف ٌضع شا أخر : مثبل ) ن ٌقول ماذا سٌحدث بعد ذلك الطفل أ

  ( لٌأكله
عزز بطرق مختلفة  .عزز االستجابة قلل الحث بزٌادة المحاوالت

فً النهاٌة دعم فقط  .االستجابات التً تظهر بأقل مستوي من الحث
  االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

 
 :األدوات *

  (صور لحدث ٌمكن توقع ما ٌأتً بعده
 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

قم بوصف األشٌاء غٌر المعتادة ، أجب علً أسبلة لماذا ؟ قم بوصف 
  قصص ، قم بذكر أحداث وقدم تكملة منطقٌة للعمل

 :مقترحات للحث *
  أذكر للطفل االستجابة الصحٌحة

 

 السؤال
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ اإلتقان



  سٌفعل بعد ذلك ؟ –ماذا تعتقد أن  ماذا سٌحدث بعد ذلك ؟ ( 1-2 )
  الطفل ٌتنبأ بشا مناسب ( 1-2 )

 
 
  بالنسبة للصور .1
  بالنسبة للقصص .2

 
 

 
 :إرشادات مساعدة

  أستخدم صورا ألشٌاء ٌسهل التنبا بما ٌلٌها بشا تلقابً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقدٌم التفسٌر: البرنامج 
  : إجراء البرنامج

، تأكد من الحضور ، قدم للطفل صور اجلس علً مقعد مقابل للطفل 
أو صورة  –صورة مطبخ  –مثبل ك صور شاطا ) لمنظر أو حدث 

أي : مثبل) قدم للطفل سؤال بخصوص الصور ( ألطفال ٌلعبوا بالثلج 
أسألة كٌف ( الشتاء : مثبل) ، بعد أن ٌجٌب الطفل السؤال ( الفصول هذه ؟ 

عزز االستجابة قلل الحث  (الن هناك ثلج علً األرض : مثبل ) عرفت ؟ 
بزٌادة المحاوالت ، عزز بطرق مختلفة االستجابات التً تظهر بأقل 

  مستوي من الحث



  فً النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة
  : األدوات

  (صور إلحداث أو مناظر

 
 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

األشٌاء ثم قم باإلجابة علً قم بوصف صور ، حدد التشابه واالختبلف بٌن 
  ( بسبب) األسبلة التً تحتوي علً لماذا أو الن 

 :مقترحات للحث *
  قدم نموذج للتفسٌر حتى ٌقلده الطفل

 

 السؤال
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ اإلتقان

 ماذا ٌفعلوا؟. صور لعٌد مٌبلد اسأل  -1
 كٌف عرفت انهم فى عٌد مٌبلد؟ -2
 ما هذا المكان؟. صورة لحدٌقة اسال -3

 كٌف عرفت انها حدٌقة؟ -4
 اسال ما هو شعورك؟. صورة لطفلة تبتسم -5
 كٌف عرفت انها سعٌدة؟ -6
 اسال اٌن هى ذاهبة؟.صورة لطفلة ترتدى ماٌوه -7
 كٌف عرفت انها ذاهبة للعوم؟ -8
 ٌحتفلوا بعٌد المٌبلد -

 
 النها تطفى الشمع

 انها حدٌقة

 
  الن بها مراجٌح

 هى سعٌدة

 
 النها تبتسم

 للعوم

 



 النها ترتدى ماٌوه

 

 
 :أرشادات مساعدة

مثبل )عمم االستجابات بخصوص األحداث المبلحظة فى سٌاقها الطبٌعى 
" بٌسبول"اذا الحظ الطفل صبى ٌحمل مضرب اساله ما ٌلعب هذا الطبى؟ 

 .لؤلنه ٌحمل مضرب" كٌف عرفت ان ٌلعب بٌسبول؟"
 
 

 الجوانتىبرنامج ان ٌلعب ادوار بعرائس 
 اجزاء البرنامج

اجلس فى وضع مقابل للطفل على الرض ضع مجموعة متنوعة من 
مثال عروسة )عرابس الجوانتى امام اللطفل فى المكان المخصص للعب 

حث الطفل لكى ٌختار ( بوجى او طمطم او عروسة على شكل ضفدع
مثال ما )عروسه الس العروسة فى ٌدك ثم اسال سؤال موجه الى عروسته 

مثال )حث الطفل لكى ٌجٌب على السؤال الى ٌتعلق بالعروسة ( سامك؟
دعم بطرق مختلفة . قلل الحث بزٌادة عدد المحاوالت( اسمى طمطم

  .االستجابات التى تظهر باقل مستوى من الحث

 
 :المواد *

مثال عروسة بوجى او طمطم او عروسة على شكل )عرابس جوانتى 
 (ضفدع

 :القبلٌةمقترحات لمتطلبات  *
ان ٌتبادل معلومات اجتماعٌة ومعلومات عن شىء ان ٌجٌجب على األسبلة 

 االجتماعٌة واسبلة المعلومات العامة
 مقترحات لحث *

 كرر السؤال او قم بمد الطفل بنموذج شفوى لبلجابة الصحٌحة للسؤال
 

 سؤال
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ االتقان



 موجه للعروسة الجوانتى
 اجابة صحٌحة على السؤال المتعلق بالعروسةان ٌجٌب 

 

 
 :لمحة مساعدة

هذا البرنامج ٌجب ان ٌدرس فى أثناء اللعب مع االقران فى النهاٌة درس 
لطفلك ان ٌسال عروستك اسبلة واذا لمك ٌكن لدٌك عروسة جوانتى ٌمكنك 

فى النهاٌة درس حوار . تنفً نفس البرنامج باستخدام عرابس اللعب العادٌة
 .ادال بدال من األسبلةمتب
 

 
عن ( ماذا، كٌف، لماذا، ما، من)برنامج ان ٌجٌب على اسئلة تبدأ بـ

 مواضٌع
 اجزاء البرنامج

اجلس على كرسى مقابل للطفل واكد من الحضور واالصغاء ثم اسال 
انظر المثال )عن الموضوع ...( ماذا، من، كٌف)الطفل اسبل تبدا بـ

دعم بطرق . لحث بزٌادة عدد المحاوالتدعم االستجابات قلل ا(. التالى
فى النهاٌة دعم فقط . مختلفة االستجابات التى تظهر باقل مستوى من الحث

  .االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

 
 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

ان ٌفرق بٌن اسبلة ماذا ومن ومكٌف واٌن عن مواضٌع وصور وان 
 ومتى اٌن واسبلة( لماذا، الن)ٌجٌب على اسبلة 

 :مقترحات للحث *
 قم بعمل نموذج لبلجابة الصحٌحة

 

 مثال لمواضٌع واسئلة
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ االتقان

 :األفطار
 "ماذا تأكل على األفطار؟"



 "متى تتناول أفطارك؟"
 "لماذا تتناول افطارك؟"
 "انً تاكل فطارك؟"
 "من ٌعد لك افطارك؟"

 
 كٌك

 فى الصباح
 جابعالننى اكون 
 فى المطبخ

 ماما

 
 

 :االستحمام
 "متى تستحم؟"
 "من ٌحمٌك؟"
 "لماذا تستحم؟"
 "اٌن تستحم؟"

 
 قبل النوم

 ماما
 لكى اصبح نظٌف

 فى الحمام

 
 

 :المدرسة
 "اٌن تقع مدرستك؟"
 "متى تذهب للمدرسة؟"
 "من ترى بالمدرسة؟"
 "ماذا تفعل بالمدرسة؟"
 "لماذا تذهب الى المدرسة؟"

 
 فى جلٌم

 ٌومكل 



 احمد ووسٌم
 العب واكتب حروف

 لكى ارى اصدقابى واتعلم

 

 
 :لمحة مساعدة

اذا كان لدى طفلك مشكلة مع ها البرنامج فحاول تقدٌم االسبلة فى امر 
 ثابت ثم نوع عشوابٌا االسبلة بمرور الوقت

 

 
 (؟..اٌن)برنامج ان ٌجٌب على أبلة تبدا بـ

 اجزاء البرنامج
الطفل تاكد من الحضور ثم اسال سؤال ٌبدا اجلس على كرسى فى مواجهة 

 مثال اٌن تجد الثبلجة" ؟..اٌن"بـ
. ثم دعم االستجابة( مثال فى المطبخ)حث الطفل كلى ٌجٌب على السؤال 

دعم بطرق مختلفة االستجابات التى . قلل الحث بزٌادة عدد المحاوالت
حٌحة فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الص. تظهر باقل مستوى من الحث

  .الغٌر مشوشة

 
 :مقترحات للمتطلبات القبلٌة *

 ان ٌحدد اسماء حروف الجر، الحجرات، ووظابف االشٌاء
 :مقترحات للحث *

 قم بعمل نموذج االستجابة امام الطفل
 

 "؟..اٌن"أمثلة 
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ االتقان

 اٌن تنام؟ -1
 اٌن تاخد حمام؟ -2
 انً تطبخ العشاء؟ -3
 انً تعٌش؟ -4



 من اٌن تشترى البقالة؟ -5
 ؟..اٌن تجد  -6
 اٌن تعمل والدتك؟ -7
 اٌن تلعب بالزحلٌقة والمراجٌح؟ -8
 اٌن تشاهد االسد؟ -9

 اٌن تعوم؟ -10

 
 

 
 :لمحة مساعدة

 استخدم صور لبلماكن لكى تحث الطفل
 

 
عن " اٌن، ماذا، كٌف، لماذا، متى"برنامج ان ٌجٌب على اسئلة تبدأ بـ

 قصة
 اجزاء البرنامج

باستخدام الصور ـ اجلس على كرسى مقابل للطفل قدم صورة لشخص 
مثال صورة اخو او اخته تعوم فى )ٌؤدى حركة معٌنة فى مكان نحدد 

مثال كان ٌا مكان على راح )احكى قص بسٌطة عن الصورة ( البحر
ذا اسال الطفل اسبلة تبدا بـ اٌن ومتى ولماذا وما( الشاطىء وعام فى البحر

مثال من ذهب لٌعوم؟ انً ذهب على؟ ماذا فعل على )وكٌف عن القصة 
مثال على، )حث الطفل لكى ٌجٌب على كل سؤال ( فى الشاطى؟

. دعم االستجابات قلل الحث بزٌادة عدد المحاوالت( للشاطىء، ذهب لٌعوم
فى . دعم بطرق مختلفة االستجابات التى تظهر باقل مستوى من الحث

  .ط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشةالنهاٌة دعم فق
قول حكاٌة شفوٌة بسٌطة ـ اجلس على كرسى مقابل للطفل احكى قصة  -2

مثال فى ٌوم من االٌام ذهبت ماما الى السوبر ماركت واشترت )بسٌطة 
) اسال اسبلة تبدا بـ ماذا وكٌف ولماذا ومتى ومن عن القصة ( اٌس كرٌم

اٌن ذهبت ماما؟ ماذا استرت ماما من مثال من ذهب الى السوبر ماركت؟ 
مثال ماما، )حث الطفل لكى ٌجٌب على كل سؤال ( السوبر ماركت؟

قلل الحث بزٌادة عدد . دعم االستجابة( السوبر ماركت، اٌس كرٌم
دعم بطرق مختلفة االستجابات التى تظهر باقل مستوى من . المحاوالت



  .الغٌر مشوشةفى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة . الحث
قصة بسٌطة فى كتاب ـ اجلس على كرسى مقابل للطفل اقرا صفحة  -3

من كتاب قصص بسٌط ثم اسال سؤال ٌبدا بـ أٌن ومتى وكٌف وماذا ولماذا 
حث الطفل لكى ٌجٌب على كل االسبلة دعم . عن الصفحة التى قراتها

دعم بطرق مختلفة . قلل الحث بزٌادة عدد المحاوالت. االستجابة
فى النهاٌة دعم فقط . االستجابات التى تظهر باقل مستوى من الحث

  .االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة
حكاٌات شفوٌة متقدمة ـ اجلس على كرس مقابل لطفل احكى قصة  -4

مثال فى ٌوم ما ذهب ولد صغٌر اسمه احمد )للطفل مكونة من اربع جمل 
الكرة الى المنزل لكى الى الحدٌقة وجد فى الحدٌقة كرة حمراء احضر 

( ٌرٌها الى امه بعد العشاء لعب احمد بالكرة بعد ذلك ذهب احمد لكى ٌنام
اسال سؤال ٌبدأ بـ اٌن وماذا وٌكف ومتى ولماذ عن القصة حث الطفل 

قلل الحث بزٌادة عدد . كلى ٌجٌب على كل سؤال دعم االستجابة
اقل مستوى من دعم بطرق مختلفة االستجابات التى تظهر ب. المحاوالت

  .فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة. الحث

 
 :المواد *

صور ألشخاص مألوفٌن بالنسبة للطفل ٌقوموا باداء حركات فى اماكن 
 محددة وكتب قصصٌة

 :متطلبات قبلٌة مقترحة *
ان ٌفرق بٌن االسبلى التى تبدا بـ ماذا واٌن وكٌف وما ومن ومتى عن 

 والصور وان ٌستدعى االحداثاالشٌاء 
 :مقترحات للحث *

 قم بعمل نموذج لبلجابة امام الطفل

 األمر
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ االتقان

 اسبلة تبدا ماذا ومتى وكٌف ولماذا ومن عن قصة (1-4)
 اجابة صحٌحة للسؤال

 
 
 باستخدام الصور -1



 قول بسٌط -2
 قصة بسٌطة فى كتاب -3
 متقدمةحكاٌة شفوٌة  -4

 
 

 
 :لمحة مساعدة

اذا وجد طفلك مشكلة فى هذا البرنامج فحالو ان تدرس له كل سؤال على 
 حده بعد ذلط نوع من االسبلة عشوابٌة او قلل من تعقٌد القصة

 
 

 برنامج ان ٌجد شىء مختبا بعد اعطائه ادلة عن مكانه
 اجزاء البرنامج

مثال ضع كرة فى )المنزلضع أشٌاء متنوعة فى اماكن محددة فى انحاء 
دوالب الحابط فى حجرة النوم، ضع حذاء الطفل تحت المنضدة فى 

اجلس على كرسى مقابل للطفل وتاكد من الحضور من االضغاء ( المطبخ
دعم (" دلٌل مكانه)انه ( الشىء)اذهب واحضر الـ"والحضور قدم االمر 

تلفة دعم بطرق مخ. قلل الحث بزٌادة عدد المحاوالت. االستجابة
فى النهاٌة دعم فقط . االستجابات التى تظهر باقل مستوى من الحث

 االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

 
 :مقترحات للمتطلبات لقبلٌة *

ان ٌستعٌد االشٌاء التى ال ٌراها ان ٌعرف الحجرات ان ٌتبع االتجاهات 
 ان ٌتبع اوامر من ثبلث خطوات( فوق، تحت)بحروف الجر 

 :مقترحات للحث *
بعد ذلك بمجرد وصوله ( مثال انه فى المطبخ)اذكر اوال دلٌل واحد للمكان 

بالتدرٌج مد الطفل ( مثال تحت المنضدة)لمطبخ مد الطفل بالدلٌل الثانى 
 بكل االدلة معا

 األمر
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ االتقان



 اذهب الى ــ انه ـــ (1-3)
 ان ٌجد الطفل الشىء (1-3)

 دلٌل واحد -1
 (مثال فى دوالب الحابط)

 دلٌبلن -2
 (مثال فى دوالب الحابط فى الصندوق البنى)

 ثبلثة ادلة -3
 (مثال فى المطبخ تحت المنضدة فى الفنجان االحمر)

 

 :لمحة مساعدة
مثال احضر الكرة انها تحت )ابدا بأدلة بسٌطة ف حجرة التدرٌس 

 بالتدرٌج زود من تعقٌد االدلة( المنضدة
 

 
 (بعد فترة/ بعد حدوثها مباشرة)ٌستدعى احداث  برنامج ان

 اجزاء البرنامج
بعد حدوثها مباشرة ـ حث الطفل لكى ٌذهب الى مكان محدد وٌقوم  -1

( مثال اذهب الى الحمام اغسل ٌدٌك)باداء حركة معٌنة فى هذا المكان 
ارجع الى حجرة . عاون الطفل لكى ٌذهب الى المكان وٌتبع الحركة

مثال اٌن ذهبت؟ ماذا )الطفل اسبلة متعددة عما حدث  التدرٌس واسال
مثال )حث الطفل لكى ٌجٌب على كل سؤال ( فعلت هناك؟ من الذى راٌت؟

قلل الحث بزٌادة عدد . دعم االستجابة( الى الحمام غسلت ٌدى راٌت بابا
دعم بطرق مختلفة االستجابات التى تظهر باقل مستوى من . المحاوالت

 .دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشةفى النهاٌة . الحث
بعد فترة ــ حث الطفل لكى ٌذهب الى مكان محدد وان ٌقوم باداء  -2

مثال دعنا نذهب الى المطبخ ونتناول لعض )حركة معٌنة فى هذا المكان 
مثال )ارجع الى حجرة التدرٌس واشترك فى نشاط لعب ( الكٌك واللبن

اط اسال الطفل اسبلة عن النشاط السابق بعد النش( تركٌب بازل مع الطفل
مثال انً ذهبت قبل ان تركب البازل؟ ماذا فعلنا فى المطبخ؟ من كان فى )

مثال ذهبنا الى المطبخ، )حث الطفل لكى ٌجٌب على كل سؤال ( المطبخ؟
قلل الحث . دعم االستجابة( تناولنا كٌك ولبن، عصام كان فى المطبخ

طرق مختلفة االستجابات التى تظهر باقل دعم ب. بزٌادة عدد المحاوالت
فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر . مستوى من الحث



 .مشوشة

 
 :المتطلبات القبلٌة المقترحة *

ان ٌستعى اسماء الحجرات واالفعال وان ٌستعمل االفعال فى زمنها  -1
 الصحٌح

اشٌاء ال  ان ٌستدعى احداث حدثت مباسرة ان ٌعٌد حكاٌة وان ٌصف -2
 ٌراها

 :مقترحات للحث *
 قم بعمل نموذج لبلستجابة الصحٌحة

 

 سؤال عن الحدث
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ االتقان

 (بدون تاخٌر)مباشرة  -1
 بتاخٌر نسبى -2

 ان ٌجٌب على السؤال (1-3)

 

 
 :لمحة مساعدة

الٌه فى النهاٌة ال تحث الطفل شفهٌا باخباره عن المكان الذى سوف ٌذهب 
وفقط ارشد جسدٌا لكى ٌشارك فى النشاط قم بعمل انشطة ممتعة ومرحة 

تذكر ان تسال طفلك لكى ٌستدعى معلومات فى مواقف . لطفلط لكى ٌتذكر
مثال عندما تعود الى المنزل من الحدٌقة اسال الطفل )طبٌعٌة خبلل الٌوم 

  (اٌن ذهبنا؟ ماذا فعلت فى الحدٌقة؟ من كان موجود فى الحدٌقة؟
اذا وجدنا طفلك صعوبة فى هذا البرنامج فحالو ان تدرس له سؤال واحد 

مثال درس اوال اٌن ذهبت؟ عبر احداث متنوعة ) ٌستدعى اجابته فى مرة 
بعد ذلك ماذا فعلت؟ عبر احداث متنوعة ثم بعد ذلك سال كبل السؤالٌن معا 

 .اٌن ذهبت؟ وماذا فعلت؟ زود اسبلة اضافٌة كلم تحسن اداء الطفل
 
 

 (ادراك)برنامج المتشابة والمختلف 



 اجزاء البرنامج
( منهم اثنان متشابهان وواحد مختلف)المتشابة ــ ضع ثبلث اشٌاء  -1

تاكد من الحضور وانتباهه ( مثال ملعقتان وكرة على المنضدة اما الطفل)
حث الطفل لكى ٌناولك الشٌبان المتشابهان، ( اٌهما متشابهان؟)الطفل ثم قل 

دعم بطرق مختلفة . قلل الحث بزٌادة عدد المحاوالت. الستجابةدعم ا
فى النهاٌة دعم فقط . االستجابات التى تظهر باقل مستوى من الحث

 .االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة
( منهم اثنان متشابهان وواحد مختلف)المختلف ــ ضع ثبلث اشٌاء  -2

تاكد من الحضور وانتباهه ( مثال ملعقتان وكرة على المنضدة اما الطفل)
حث الطفل لكى ٌناولك الشًء المختلف ( أي واحدة مختلفة؟)الطفل ثم قل 

دعم بطرق مختلفة . قلل الحث بزٌادة عدد المحاوالت. دعم االستجابة
فى النهاٌة دعم فقط . االستجابات التى تظهر باقل مستوى من الحث

 .االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة
منهم اثنان متشابهان وواحد )ى ــ ضع ثبلث اشٌاء بشكل عشوائ -3

تاكد من الحضور ( مثال ملعقتان وكرة على المنضدة اما الطفل( )مختلف
حث الطفل لكى ( اى واحدة مختلفة؟ اٌهما متشابه؟)وانتباهه الطفل ثم قل 

قلل الحث بزٌادة عدد . ٌناولك الشٌبان المتشابهان، دعم االستجابة
رق مختلفة االستجابات التى تظهر باقل مستوى من دعم بط. المحاوالت

 .فى النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة. الحث
  :المواد *

 أشٌاء
 :متطلبات قبلٌة مقترحة *

  ان ٌطابق االشٌاء ان ٌعرف االشٌاء والصفات وااللوان والمجموعات
 :مقترحات للحث *

 او االشٌاء الصحٌحةارشد الطفل جسدٌا لكى ٌناولك الشىء 

 السؤال
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ االتقان

 اٌهما متشابهان؟ -1
 اى منهم مختلف؟ -2
 2او  1كبل من  -3

 ٌعطى الشىء الصحٌح او االشٌاء الصحٌحة (1-3)



 
 

 :اسباب متماثلة
 متشابة -1
 مخنلف -2
 عشوابى متشابة ومختلف -3

 
 
 

 :ٌعتمد على اللون
 متشابة -1
 مخنلف -2
 عشوابى متشابة ومختلف -3

 
 
 

 :بعتمد على المجموعات
 متشابة -

 مخنلف -2
 عشوابى متشابة ومختلف-3

 
 

 :لمحة مساعدة
بعد ذلك استخدم شٌبن متشابهان ( مثال ملعقتان وكرة)ابدا باشٌاء متماثلة 

بعد ذلك ( مثال كرة حمراء وكوب احمر وفردة حذاء زرقاء)فى اللون 
 .(مثال تفاحة موزة كوب)نفس المجموعة استخدم شٌبان من 

 

 (للصفة والمجموعة)أن ٌعرف اٌهما ال ٌنتمً : برنامج
 :أجراء البرنامج *

ثبلثة منهم )ضع أربعة أشٌاء علً المنضدة أمام الطفل  –الصفة  .1
ثبلث عربات زرقاء وواحدة : مثال( ) متشابهٌن فً صفة واحدة مختلفة

حث الطفل لكً ٌشٌر إلً ( إلً الباقً؟أي واحدة ال تنتمً )قل ( حمراء



 .دعم االستجابة( العربة الحمراء: مثال )الشا الصحٌح وٌسمٌه 
 .قلل الحث تدرٌجٌا بزٌادة عدد المحاوالت

 .دعم بطرق مختلفة االستجابات التً تظهر بأقل مستوي من الحث
 .فً النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

ثبلثة منهم )ع أربعة أشٌاء علً المنضدة أمام الطفل ض –المجموعات  .2
ثبلث فواكه و : مثال( )متشابهٌن ٌنتموا إلً نفس المجموعة وواحدة مختلفة

قل أي واحدة ال تنتمً إلً الباقً؟ حث الطفل لكً ٌشٌر إلً الشا ( حٌوان
 .دعم االستجابة( كلب: مثال)الصحٌح وٌسمٌه 

 .حاوالتقلل الحث تدرٌجٌا بزٌادة عدد الم
 .دعم بطرق مختلفة االستجابات التً تظهر بأقل مستوي من الحث

 .فً النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

 
 :المواد *

 .أشٌاء من نفس المجموعات وأشٌاء متشابهة فً الصفات
 :متطلبات قبلٌة مقترحة *

األسبلة عن أن ٌعرف األشٌاء التً توصف له، أن ٌجٌب بـ نعم أو ال علً 
األشٌاء، أن ٌعرف األشٌاء المتشابهة والمختلفة أن ٌحدد أسماء 

 .المجموعات والصفات
  :مقترحات للحث *

ارشد الطفل جسمٌا لكً ٌناولك الشا الصحٌح ثم مد الطفل بنموذج شفوي 
 .السم الشا

 

 األمر
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ اإلتقان

 لآلخرٌن؟أي واحدة ال تنتمً  (2 – 1)
 .أن ٌشٌر الطفل إلً الشا الصحٌح وٌذكر اسمه (2 – 1)

 
 
 .الصفة .1
 .المجموعة .2



 
 

 
 :لمحة مساعدة
ضع أربعة أشٌاء، ثبلثة كور وكوب علً المنضدة ( ببساطة)ابدأ بالبسٌط 

حث الطفل لكً ٌناولك الكوب درس لطفلك ( أي واحدة تنتمً للباقً؟)قل 
بعد أن ٌناولك : مثال( )ال ٌنتمً للباقً)الشا أن ٌعبر لماذا ٌختلف هذا 

الطفل الشً الصحٌح، قل برافو لماذا هذا الشا ال ٌنتمً إلً الباقً؟ حث 
 .( "كرة" –الطفل لكً ٌقول ألنه لٌس 

 
 
 

 وظائف الحجرات: برنامج
 :إجراء البرنامج *

اجلس علً كرسً مقابل للطفل  –أن ٌحدد اسم الحجرة تبعا للوظٌفة  .1
حث الطفل لكً ( تنام؟: مثال( )؟......فً حجرة )من الحضور ثم قل  تأكد

 .دعم االستجابة( فً حجرة نومً: مثال)ٌحدد اسم الحجرة 
 .قلل الحث تدرٌجٌا بزٌادة عدد المحاوالت

 .دعم بطرق مختلفة االستجابات التً تظهر بأقل مستوي من الحث
 .وشةفً النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مش

اجلس علً كرسً مقابل للطفل  –أن ٌحدد أسماء وظابف الحجرات  .2
ماذا تفعل فً : مثال( )الحجرة؟.....ماذا تفعل فً )تأكد من الحضور ثم قل 

 .حث الطفل لكً ٌقول ما الذي تفعله فً الحجرة، دعم االستجابة( المطبخ؟
 .قلل الحث تدرٌجٌا بزٌادة عدد المحاوالت

 .الستجابات التً تظهر بأقل مستوي من الحثدعم بطرق مختلفة ا
 .فً النهاٌة دعم فقط االستجابات الصحٌحة الغٌر مشوشة

 
 :متطلبات قبلٌة مقترحة *

 .أن ٌحدد أسماء الحجرات، وظابف األشٌاء واألفعال
 :مقترحات للحث *

 .قم بعمل نموذج لبلستجابة الصحٌحة أمام الطفل
 



 السؤال
 االستجابة

 تارٌخ البدء
 تارٌخ اإلتقان

 ؟...فً أي حجرة .1
 ؟...ماذا تفعل فً حجرة .2
 .أن ٌحدد اسم الحجرة .1
 .أن ٌحدد وظٌفة الحجرة .2

 
 
 .أطبخ/ المطبخ  .1
 .أنام/ حجرة النوم  .2
 .استحم/ الحمام  .3
  t.v أشاهد/ حجرة العابلة  .4
 .تناول العشاء/ حجرة الطعام  .5
 .التلفزٌونأشاهد / حجرة المعٌشة  .6
 .العب بالعرابس/ حجرة اللعب  .7
 

 

 
 

 


