
اُزذخَ أُجٌش إلػبهبد اُطلُٞخ/ ًزبة ثؼ٘ٞإ  .  

   

:يقذيت   

  

٣ٞعذ ك٠ ًَ ٓغزٔغ ٖٓ أُغزٔؼبد ٓغٔٞػخ ٖٓ األؽخبؿ أف٤جٞا ثاػبهخ أٝ أًضش أصزبء ، أٝ ثؼذ اُٞالدح ٛإالء 

ٖٓ أُؾٌالد اُٜبٓخ اُز٠ رٞاعٚ أٟ ٓغزٔغ ، ئر ال٣خِٞا األؽخبؿ ْٛ كئخ أُؼٞه٤ٖ ، ٝرؼزجش ٓؾٌِخ أُؼٞه٤ٖ 

َ  أّ ٓزخِلبً ٖٓ ٝعٞد ٗغجخ ال٣غزٜبٕ ثٜب ٖٓ أكشادٙ ٖٓٔ ٣ٞاعٜٕٞ اُؾ٤بح  ٓغزٔغ ٖٓ أُغزٔؼبد عٞاء أًبٕ ٓزوذٓبً

...ُ٘لغ٤خ ٝهذ أف٤جٞا ث٘ٞع أٝ آخش ٖٓ األػبهبد اُؾش٤ًخ ، أٝ اُؾغ٤خ ،أٝ اُ٘ٔبئ٤خ ، أٝ اُؼو٤ِخ ، أٝ اُؼقج٤خ ، أٝ ا  

% ٤ِٓ80ٕٞ ٓؼٞم ، ٝؽٞا٠ُ  500ٝهذ أٝمؾذ ئؽقبئ٤بد األْٓ أُزؾذح أٗٚ ٣ٞعذ ثبُؼبُْ أًضش ٖٓ            

ْٜٓ٘ ٣وغ ك٠ ٗطبم اُذٍٝ اُ٘ب٤ٓخ ، كل٢ اُٞال٣بد أُزؾذح األٓش٤ٌ٣خ روذس اإلفبثخ ثبُؾَِ اُذٓبؿ٢ ثؾبُز٤ٖ ٌَُ أُق 

صاً ػٖ اٌُالّ ، ؿ٤ش هبدس ػ٠ِ اُغِٞط أٝ اُضؽق ، أهشاكٚ ُٓٞٞد ػبط( 500)هلَ ، ؽ٤ش ٣ؼ٤ؼ هلَ ٖٓ ًَ 

ٓز٤جغخ ، ٣ؼب٢ٗ ٖٓ ٓؾٌالد ٓخزِلخ ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُِـخ ٝاُجقش ٝرطٞس اُزًبء ٝٓب ئ٠ُ رُي ، ٌُٖٝ اُ٘غجخ اُؾو٤و٤خ 

أػ٠ِ ٖٓ رُي ، ٝرقَ ئ٠ُ خٔظ ؽبالد ٌَُ أُق ُٓٞٞد ػ٘ذ اؽزغبة اإلفبثبد اُجغ٤طخ ، ٝٓب ٣زْ رؾخ٤قٚ 

اً ٓزأخش  

ثؼذ عٖ اُخبٓغخ ٖٓ اُؼٔش ، أٓب ك٢ اُذٍٝ اُؼشث٤خ كال رٞعذ ئؽقبئ٤بد ؽو٤و٤خ ػٖ ٗغجخ اإلفبثخ ثبُؾَِ   

 75ًٔب أفذس ٓشًض األثؾبس ك٢ عبٓؼخ ًبٓجشدط روش٣ًشا ثبصد٣بد ٗغجخ األفبثخ ثبُزٞؽذ ؽ٤ش أفجؾذ . اُذٓبؿ٢ 

ك٢ اُغ٘خ ٓوبسٗخ ثبمطشاثبد أخش١ % 110هلَ  ، ٝإٔ اسرلبع ٗغجخ اُزٞؽذ ٝفَ ئ٠ُ  10.000ؽبُخ ك٢ ًَ 

% 12.4، ٝاُؾَِ اُشػبػ ث٘غجخ % 12.6، اُقشع اسرلغ ث٘غجخ % 17.5ٓضَ اإلػبهخ اُؼو٤ِخ ؽ٤ش اسرلغ ث٘غجخ 

ٖٓ % 3-2.5ث٤٘ٔب رؾ٤ش اُذساعبد ئ٠ُ إٔ ٗغجخ أُقبث٤ٖ ثبإلػبهخ اُؼو٤ِخ ك٢ اُٞال٣بد أُزؾذح رزشاٝػ ث٤ٖ . 

ٕٝ ٓؼذٍ اٗزؾبس اإلػبهخ اُؼو٤ِخ  ػؾشح أمؼبف اٗزؾبس اُؾَِ اُذٓبؿ٢ ، كٜ٘بى ٗغجخ ئعٔب٢ُ اُغٌبٕ ، ٝثزُي ٣ي

ًج٤شح ٖٓ أُؼبه٤ٖ ػو٤ًِب ك٢ اُؼبُْ ، ٝثبُشؿْ ٖٓ إٔ رِي اُ٘غجخ رخزِق ٖٓ ٓغزٔغ ٥خش ، كإ اُ٘غجخ أُوجُٞخ 

ح أُؼبه٤ٖ ػو٤ًِب رٔضَ ٗغجخ ٖٓ األكشاد ، كبُزٞص٣غ االػزذا٢ُ اُ٘ظش١ ُ٘غت اُزًبء ٣ٞمؼ إٔ كئ% 2ػب٤ًُٔب ٢ٛ 

ٖٓ أكشاد أُغزٔغ ، ٝال رشرجو اإلػبهخ اُؼو٤ِخ ثؼٞآَ ػشك٤خ ، أٝ رؼ٤ٔ٤ِخ،أٝاعزٔبػ٤خ ، أٝ % 2.27ٓئ٣ٞخ هذسٛب 

%( .5)ك٠ ؽ٤ٖ رٔضَ اُ٘غجخ اُزوش٣ج٤خ ُؾذٝس  اإلػبهخ اُؾش٤ًخ  . اهزقبد٣خ ، ؽ٤ش ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؾذس ك٢ أ٣خ ػبئِخ   

ٕ اُزذخَ اُؼالع٠ كؼبالً ٣ٝإر٠ صٔبسٙ ٣٘جـ٠ إٔ ٣جذأ ٓجٌشاً ألٕ اٌُؾق ٝاُزؾخ٤ـ أُجٌش ٝؽز٠ ٣ٌٞ            

ٝأُجبدسح ثز٘ل٤ز ثشٗبٓظ اُؼالط ٝاُزأ٤َٛ أُ٘بعت ٣ٞكش كشفبً أًضش كبػ٤ِخ ُِؾلبء أُغزٜذف ، أٝ رخل٤ق ؽذح 

ٟ رذٛٞس أًضش ٝص٣بدح ؽذح األػشاك ، ٝػ٠ِ اُؼٌظ ٖٓ رُي كإ اُزأخش ك٠ اُزذخَ اُؼالع٠ أُجٌش ٣إدٟ ئٍ

األػشاك، أٝ ظٜٞس أػشاك أخشٟ ٓخزِلخ رؾذ ًض٤شاً ٖٓ كبػ٤ِخ ثشآظ اُزذخَ اُؼالع٠ ٝاُزأ٠ِ٤ٛ ؛ ؽ٤ش رؾ٤ش 

األثؾبس ئ٠ُ إٔ اُزذخالد اُؼالع٤خ اُز٠ رؾذس هجَ عٖ اُخبٓغخ رٌٕٞ أًضش كبػ٤ِخ  ٝ أًضش رأص٤شاً ك٠ ٗٔٞ اُطلَ 
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.أُؼبم   

أ٤ٔٛخ اُزذخَ أُجٌش: انفصم األٔل  ًزبة ك٠ عذ كقٍٞ ؽ٤ش ٣ز٘بٍٝ  ٣ٝوغ ٛزا اٍ            

ٓجشسارٚ  ، ًٝزُي ٓشاؽَ رطٞس ثشآظ اُزذخَ أُجٌش، ٝأْٛ ثشآظ اُزذخَ أُجٌش، ٣ٝزطشم ألْٛ ػ٘بفش اُزذخَ 

٣ش ئ٠ُ ثؼل أُجٌش ُألهلبٍ ر١ٝ اُزأخش اُ٘ٔبئ٢ أُجٌش ، ًٔب ٣ؼشك أٗٞاع اُزو٤٤ْ ك٢ ثشآظ اُزذخَ أُجٌش، ٣ٝؼ

اُجشٗبٓظ أُ٘ض٢ُ ُِزذخَ أُجٌش ُزضو٤ق أٜٓبد األهلبٍ " ثٞسرظ "ثشا ٓظ اُزذخَ أُجٌش ؛ صْ  ٣وذّ  ثشٗبٓظ 

اُؾَِ اُذٓبؿ٢  ٖٓ ؽ٤ش ؛ ٓلّٜٞ اُؾَِ اُذٓبؿ٢  ، ٝٓؼب٤٣ش رو٤٤ْ اُؾَِ  :انفصم انزبَٗ ٣ٝ٘بهؼ .  أُؼٞه٤ٖ 

ٓب ٣ؼشك أعِٞة رشث٤خ ٝرؼ٤ِْ األهلبٍ أُقبث٤ٖ ثبُؾَِ اُذٓبؿ٢ ٝأُؾٌالد ٝاإلػبهبد أُقبؽجخ ُٚ ، ى

ك٠ .  اُذٓبؿ٢  ، ٣ٝزطشم أ٣نبً ُِزـز٣خ ٝٓؾبًَ اُزـز٣خ ٝػَٔ اُغٜبص اُٜن٢ٔ ُِطلَ أُقبة ثبُؾَِ اُذٓبؿ٢

. أػبهخ اُزٞؽذ ٖٓ ؽ٤ش  ؛ ٓب٤ٛزخ  ٝ ٓؼب٤٣ش رو٤٤ْ اُزٞؽذ ٝأُؾبًَ أُقبؽجخ ُٚ   :انفصم انزبنذ ؽ٤ٖ ٣ز٘بٍٝ  

رُي رؼ٤ِْ األهلبٍ اُزٞؽذ٤٣ٖ ، ٝ ٤ًل٤خ رو٤٤ْ اُزـز٣خ ٝاُٞعجخ اُـزائ٤خ ُألهلبٍ أُقبث٤٤ٖ ثبُزٞؽذ  ، صْ ٣أر٠ ٝى

٤ُ٘بهؼ ٓؾٌِخ أفبثخ اُطلَ ثبإلػبهخ ٝ ٣ز٘بٍٝ أُؾٌِخ ٖٓ ؽ٤ش ٓلٜٜٞٓب ، ٝأٗٞاػٜب،  ٝأعجبثٜب ،  :انفصم انشابع 

.ؽٌالد اُزـز٣خ ُِطلَ أُقبة ثاػبهخ ػو٤ِخ ٝ هشم رؼ٤ِْ    األهلبٍ أُؼبه٤ٖ ، ٝاُزـز٣خ ّٝ  

ٓلٜٜٞٓب، ٝ اٗٞاػٜب ، ٝ  ٓؼب٤٣ش      رو٤٤ْ اإلػبهبد : ك٤ز٘بٍٝ اإلػبهبد اُؾش٤ًخ ٖٓ ؽ٤ش  انفصم انخبيشأٓب   

اُؾش٤ًخ ٝاإلفبثبد أُقبؽجخ  ُٜب ، ٤ًٝل٤خ رو٤٤ْ اُٞعجخ اُـزائ٤خ ٝاُزـز٣خ ُألهلبٍ أُقبث٤ٖ  ثبألػبهبد 

انفصم ٣ٝخززْ ٛزا اٌُزبة كقُٞٚ ثؾذ٣ضٚ ػٖ ٓؾٌِخ أفبثخ اُطلَ  ثبألػبهبد أُزؼذدح ؽ٤ش ٣ز٘بٍٝ ك٠  .  اُؾش٤ًخ

ٓلّٜٞ األػبهبد أُزؼذدح ، ٝرؼ٤ِْ األهلبٍ ر١ٝ اإلػبهبد أُزؼذدح، ًٝزُي اُزـز٣خ ٝٓؾٌالد اُزـز٣خ :  انضبدس 

.ك٢ اإلػبهبد أُزؼذدح   

ٕ  ، ٝٓشؽذاً ُِؼب٤ِٖٓ ك٠ ٓغبٍ األػبهخ ، ٝٓٞعٜبً ألعش ٣ٝؼذ ٛزا اٌُزبة ٓشعؼبً  ُِجبؽض٢     

.األهلبٍ أُؼبه٤ٖ    
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:يفٕٓو انخذخم انًبكش  

  

 ٛٞ ٗظبّ ٓزٌبَٓ ٖٓ اُخذٓبد اُزشث٣ٞخ ٝاُؼالع٤خ ٝاُٞهبئ٤خ روذّ ُألهلبٍ ٓ٘ز اُٞالدح ٝؽز٠ عٖ 

. ٓزؼذدح أُجٌش العجبة اإلػبهخع٘ٞاد ٖٓٔ ُذ٣ْٜ اؽز٤بعبد خبفخ ٗٔبئ٤خ ٝرشث٣ٞخ ٝأُؼشم٤ٖ ُخطش  6  

 

٣ؾَٔ اُزذخَ أُجٌش االهلبٍ ٓ٘ز اُٞالدح ؽز٠ عٖ أُذسعخ ، ألٕ األهلبٍ ٣ؼزٔذٕٝ ػ٠ِ ٝاُذ٣ْٜ ُزِج٤خ ؽبعبرْٜ ، 

. ٌٝٛزا ٣شًض اُزذخَ أُجٌش ػ٠ِ رط٣ٞش ٜٓبساد أ٤ُٝبء األٓٞس ػ٠ِ ٓغبػذح األهلبٍ ػ٠ِ اُ٘ٔٞ ٝاُزؼِْ  

  

ٕ اْٛ اٗظٔٚ دػْ االعش ٝٓشرجو اسرجبهب ٝص٤وب ثبًزؾبف االػبهٚ ثؼذ ؽذٝصٜب ، ٣ٝؼزٔذ اُزذخَ أُجٌش ّ ٣ٝؼزجش

ػ٠ِ اٌُؾق اُ٘ٔبئ٢ ، ٝاالخزجبساد اُج٤ئ٤ٚ ٝاُقؾ٤ٚ ٝاُٞساص٤ٚ ، ٝػٞآَ رزؼِن ثبالّ اُؾبَٓ ٝثبُغ٤ٖ٘ ٝثلزشح 

اُشأاط ،أٝ فـشٙ ،أٝ اُؾبالد  اُؾَٔ ٝكزشح اُٞالدٙ ٝٓب ثؼذٛب ُٝالهلبٍ اُز٣ٖ ٣ؼبٕٗٞ ٖٓ ؽبالد دإٝ  ، أٝ ًجش

اُـ٤ش ظبٛشٙ ٓضَ اُل٤َ٘ ٤ًزٞٗٞسثب أ ٝ ؽبالد ٝالدح اُطلَ سخٞا أٝ مؼ٤لب أٝ ؿ٤ش هبدس ػ٠ِ اُزؾٌْ ثؼنالرٚ 

ٝٛ٘بى ٓإؽشاد أخشٟ ٓزؼذدٙ رؾزبط ئ٠ُ رذخَ ٓجٌش ؽ٤ش ٣ٌٕٞ اُطلَ أاثط٠ء ٖٓ األخش٣ٖ ك٢ اُؾشًبد أٝ 

اٌُالّ أٝ أُؾ٢   

٣َ كش٣ن ٖٓ األخزقبفبد أُخزِلخ ُِؼَٔ ػ٠ِ رِج٤خ ٛزٙ اُؾبعبد هذس اإلٌٓبٕ ، ٝألٕ ُزُي ال ثذ ٖٓ رؾي

األهلبٍ اُز٣ٖ ُذ٣ْٜ رأخش أٝ ئػبهخ رٌٕٞ ُذ٣ْٜ خقبئـ ٓزؼذدح ٝٓؼوذح ْٝٛ ٝػبئالرْٜ ٣قؼت رلٜٜٔب ٝعذ 

 اُزذخَ أُجٌش 

:أًْٛت انخذخم انًبكش  

 

ر٘جغ أ٤ٔٛخ اُزذخَ أُجٌش ٖٓ أ٤ٔٛخ أُشاؽَ اُؼٔش٣خ األ٠ُٝ ُِطلَ ؽ٤ش رٌٕٞ اُِج٘خ األ٠ُٝ ك٢ رؾ٤ٌَ ث٘بء      



.  اُطلَ  

اُز٢ أعش٣ذ ػ٠ِ األهلبٍ أُؼٞه٤ٖ ك٢ ع٘ٞاد ؽ٤برْٜ ( ُٞصش ٛبٓش ) ٝأل٤ٔٛخ اُزذخَ أُجٌش ث٤٘ذ دساعبد 

كبػ٤ِخ ًجشٟ ك٢ افالػ االٗؾشاكبد اُ٘ٔبئ٤خ أٌُٔ٘خ ُذ٣ْٜ ، إٔ ُجشآظ اُزذخَ أُجٌش ( أُٔب٤ٗب ) أُجٌشح ك٢ 

ًْٜٝٞٗ ك٢ ٓشاؽَ اُؼٔش األ٠ُٝ ُْ٘ٔٞٛ ، ًٔب إٔ رطج٤ن ٓخزِق اُجشآظ اُؼالع٤خ ٝسثطٜب ثبُجشآظ اُزشث٣ٞخ كٞس 

ؽقٍٞ اإلفبثخ ثبإلػبهخ ٣ؼط٢ ٗزبئظ ثبٛشح ، ٝٛزا ٣إًذ األ٤ٔٛخ اٌُجشٟ ُزٞك٤ش ثشآظ رشث٣ٞخ ٓزخققخ 

.هلبٍ هجَ ٝفُْٜٞ ئ٠ُ ٓشؽِخ اُزؼ٤ِْ االثزذائ٢ ُأل  

 : أْذاف انخذخم انًبكش

, اُؾش٤ًٚ)٣ٜذف ئ٠ُ اعشاء ٓؼبُغٚ كٞس٣ٚ ٝهبئ٤ٚ رٜذف ئ٠ُ ر٤ٔ٘خ هذساد اُطلَ أٌُزؾق ك٢ ٓغبالد ٓزؼذدٙ      

. اُالصٓٚ    أُخجش٣ٚاُلؾٞفبد  ٖٓ االسؽبداد اُطج٤ٚ ٝ ( …ٝؿ٤شرُي , اُشػب٣ٚ اُزار٤ٚ, اُِـ٣ٞٚ, االعزٔبػ٤ٚ

ئٕ اُ٘ٔٞ اُؾش٢ً ٛٞ اُوبػذح األعبع٤ٚ اُز٢ ٣ٌٖٔ ُِطلَ ثٞاعزطٜب اًزغبة ٓغٔٞػٚ ٖٓ أُٜبساد كؼ٘ذٓب ٣غزط٤غ 

ثبُؼ٤ٖ ثؾٌَ اكنَ ٓٔب ٣غبػذ ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ ٜٓبسارٚ  إٔ ٣زؾٌْ ثشأعٚ كبٕ رُي ٣غبػذٙ ػ٠ِ اُزش٤ًض اُجقش١اُطلَ 

 -اُزؾٌْٔ ثبُشأط:    يزمثذء ك٢ أ١ ثشٗبٓظ رذخَ ٓجٌش ثبُز٤ٔ٘ٚ اُؾش٤ًٚ األدسا٤ًٚ،  ٖٝٓ ٛ٘ب ٣لنَ إٔ ٣زْ اٍ

ٗضٍٝ اُذسط  -أُؾ٢  –اُٞهٞف  -اُؾجٞ -اُغِٞط ثٔغبػذٙ  -األع٘بد ثب٤ُذ٣ٖ-اُّ٘ٞ ػ٠ِ اُجطٖ -اعزخذاّ ا٤ُذ٣ٖ

٣غ٤ب ُغ٤ٔغ ٝثٔغبػذح اُوبئٔٚ االسروبئ٤ٚ ٗزذسط ٓغ اُطلَ ؽز٠ ٗنٖٔ اًزغبثٚ رذس...........  ٝفؼٞدٙ  اُخ

. أُز٘بعجٚ ٓغ ػٔشٙ ٝآٌب٤ٗبرٚ  أُٜبساد اُؾش٤ًٚ

:   انًٓبساث انهغّٕٚ

إ اُزبخش اُؾش٢ً ٝاُؼو٢ِ ٣إخشإ اُطلَ ٖٓ اًزغبة أُٜبساد اُِـ٣ٞٚ ٓغ إٔ أُشاؽَ اُز٢ ٣ٔش ثٜب اُطلَ 

أُزبخش ػو٤ِب ٢ٛ ٗلظ أُشاؽَ اُز٢ ٣ٔشثٜب أ١ هلَ ؛ ُزا ٣غت ٓغبػذح اُطلَ أُزبخش ػ٠ِ األرقبٍ اُجقش١ 

اس أفٞاد،  ٝرذس٣جٚ ػ٠ِ ٜٓبساد اُزو٤ِذ ، ٤ُزٌٖٔ ٖٓ سؤ٣خ االؽ٤بء ، ٝس٣ٝخ ؽشًخ اُؾلبٙ ، ٝرؾغ٤ؼٚ ػ٠ِ أفذ

 .  ٝسثو ٓب ٣وّٞ ثٚ ثبُزٞع٤ٚ اُِلظ٢

 :يضبعذة األصشِ  

إٔ أعشح اُطلَ أُؼٞم رٞاعٚ ٓغٔٞػٚ ٖٓ أُؾبًَ االعزٔبػ٤ٚ ٝاُ٘لغ٤ٚ ؛ ُزُي ٣غت األعزٔبع ثذهٚ ا٠ُ اعئِخ 

اُوٞٙ ٝاُنؼق ، ٣ٝغت أؽشاى األعشٙ  األعشٙ ٝاألعبثٚ ػ٤ِٜب ثؾٌَ ٝاهؼ٢ ٝؿ٤ش ٓجبُؾ ثٚ، ٣ٝغت ئ٣نبػ ٓٞاهغ

 .  .ٟ األخزجبساد ٝرقب٤ْٓ اُجشٗبٓظ اُؼالع٤ٚف

:يبشساث انخذخم انًبكش  

.اعَٜ ٝاعشع ٖٓ اُزؼ٤ِْ ك٢ أ١ ٓشؽِخ  ػٔش٣خ ٣ؼزجش اُزؼ٤ِْ ك٢ عٖ ٓبهجَ أُذسعخ   -  

٣زجغ األهلبٍ أُزأخش٣ٖ ك٢ اُ٘ٔٞ ٗلظ ٓغبس اُ٘ٔٞ اُطج٤ؼ٢ ٓغ اٗٚ ك٢ اُؼبدح ال ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ٓغزٟٞ    -   

. األداء اُٞظ٤ل٢   



األهلبٍ أُؼٞه٤ٖ هٞاػذ صبثزخ ػٖ ٤ًل٤خ ر٘ؾئخ أهلبُْٜ ؽز٠ ٣زغ٘جٞا اُٞهٞع ك٢  ؽز٠ ٣ٌٕٞ ألعش   -    

.  ٓؾبًَ ٓغزوجَ  

اُخٔظ األ٠ُٝ هذ ٣ٌٕٞ ٖٓ ث٤ٖ األعجبة اُشئ٤غخ الؽزٔبالد ظٜٞس عِج٤بد اُزأخش اُ٘ٔبئ٢ ك٢ اُغ٘ٞاد      -

.رغزٔش ٓذٟ اُؾ٤بح  

. ػ٠ِ ػبرن اُٞاُذ٣ٖ  روغ ٓغإ٤ُٝخ ؿشط أُجبد١ء ٝأُٜبساد ثاخزالف أٗٞاػٜب  - 

 : يشاحم انطفٕنت ٔانخذخم انًبكش  

 : حقضى يشاحم انطفٕنت يٍ حٛذ صٛبصبث انخذخم انًبكش إنٗ رالد يشاحم 

األ٠ُٝ ٖٓ ٓشؽِخ ا٤ُُٞذ ٝاُطلَ اُؾن٤ٖ ٝرٔزذ ٖٓ ا٤ُٔالد ٓجبؽشح ٝؽز٠ ٜٗب٣خ اُغ٘خ  : انًشحهت األٔنٗ   

، ٝإٔ ًبٗذ اُشمبػخ رٔزذ ؽز٠  ٣ٝInfantطِن ػ٠ِ اُطلَ ك٢ ٛزٙ أُشؽِخ اُطلَ اُشم٤غ اُؼٔش ، 

 .ػب٤ٖٓ ٖٓ اُؼٔش

ٝرٔزذ ٖٓ ٜٗب٣خ اُغ٘خ األ٠ُٝ ٖٓ ا٤ُٔالد ؽز٠ ثذا٣خ  Toddlerٓشؽِخ هلَ اُؾنبٗخ  :انًشحهت انزبَٛت   

 . ؽٜشاً ٖٓ ؽ٤ش ا٤ُٔالد  36اُطلُٞخ أُجٌشح أٟ 

ٝرٔزذ  Preschool      ( Childاُزؼ٤ِْ األعبع٢  ) ٢ٛٝ ٓشؽِخ ٓب هجَ أُذسعخ األثزذائ٤خ   :انًشحهت انزبنزت  

 . ع٘ٞاد ٣ُٝغ٠ٔ اُطلَ آٗئز هلَ ٓب  هجَ أُذسعخ    6-5ع٘ٞاد ئ٠ُ  3ٖٓ 

  :فئبث األطفبل يٍ رٔ٘ انحبصبث انخبصت ٔخذيبث انخذخم انًبكش 

 ؛  ٛ٘بى صالس كئبد ٖٓ األهلبٍ ، اُز٣ٖ ٣ٌٖٔ روذ٣ْ خذٓبد اُزذخَ أُجٌش ُْٜ ْٝٛ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٠ُ 

٣ٝؼٞد ٛزا ئ٠ُ ٝعٞد خَِ ك٢ ثؼل أعضاء أُخ ٗز٤غخ ُؼٞآَ , ٣ُٞٞع٢ األهلبٍ اُز٣ٖ ك٢ ؽبُخ خطش ة  

 (.أٝ االُزٜبثبد اُل٤شٝع٤خ   , فؼٞثبد كزشح اُؾَٔ ٝاُٞالدح, اُغ٤٘بد )ث٤ِٞع٤خ ٓضَ 

ٝاُز١ ٣ٌٖٔ ك٢ رذ٢ٗ اُٞمغ االهزقبد١ ٝأصشٙ ػ٠ِ ئمؼبف ث٤٘خ , األهلبٍ اُز٣ٖ ك٢ ؽبُخ خطش ث٤ئ٢ 

 . اك اُز٢ رؼ٤ن ْٗٔٞٛ اُطج٤ؼ٢اُقـبس ، ٝئفبثزْٜ ثبألٓش

ٝاُز١ ٣زنؼ ُذ٣ْٜ رأخش ٗٔبئ٢ كؼ٢ِ ك٢ أٍٝ ع٘ز٤ٖ ٖٓ , ٝٛ٘بى كئخ أخشٟ رنْ األهلبٍ أُزأخش٣ٖ ٗٔبئ٤بً   

 . اُؼٔش ك٢ ٓغب٤ُٖ أٝ أًضش ٖٓ ٓغبالد اُ٘ٔٞ 

 :لمتدخل المبكر  اإلطار العام

 :المبكر يجب تغطية الجوانب الرئيسة التالية  قبل البدء في برنامج التدخل



 .كالفكرية دراسة حالة الطفؿ الحركية

 .دراسة كضع األسرة مف جميع النكاحي 

 تحديد االحتياجات الخاصة لمطفؿ 

 البرنامج بالتعاكف مع األسرة كضع

 لمتدخؿ المبكر ؟ ما ىي العناصر األساسية

 :التالية المجموعة العالجية التركيز عمى النقاط وإلختيار البرنامج المناسب يجب عمى

 .االحتياجات الخاصة لمطفؿ

 .االحتياجات الخاصة لؤلسرة 

 .طكيمة المدل األىداؼ 

 .المدل األىداؼ قصيرة 

 .القيكد كالصعكبات 

 .المتاحة المكاد 

 .أساليب كطرؽ التنفيذ 

  .لممتابعة كالتقكيـ التخطيط 

 

:   انًبكشيشاحم حطٕس بشايش انخذخم   

رالد يشاحم سئٛضت ْٔٙ ؛ يشاحم حطٕس بشايش انخذخم انًبكش عبش حطٕسث          



انًشحهت األٔنٗ:   

ًبٕ اُزذخَ أُجٌش ٣شًض ػ٠ِ رض٣ٝذ األهلبٍ اُشمغ أُؼٞه٤ٖ ثبُخذٓبد اُؼالع٤خ ٝثبُ٘ؾبهبد اُز٢ 

.رغزٜذف رٞك٤ش االصبسح اُؾغ٤خ ُْٜ   

    انًشحهت انزبَٛت: 

.أُجٌش ٣ٜزْ ثذٝس اُٞاُذ٣ٖ ًٔؼبُغ٤ٖ ٓغبػذ٣ٖ أٝ ًٔؼ٤ِٖٔ الهلبُْٜ أُؼٞه٤ٖ  افجؼ اُزذخَ  

:  انًشحهت انزبنزت 

افجؼ ًَ االٛزٔبّ ٣٘قت ػ٠ِ اُ٘ظبّ االعش١ ثٞفلٚ أُؾزٟٞ االعزٔبػ٢ االًجش اصشاً ػ٠ِ ٗٔٞ اُطلَ ، 

 .كوذافجؼ دػْ االعشح ٝرذس٣جٜب ٝئسؽبدٛب اُٜذف األًضش أ٤ٔٛخ

  

 : انًًبسصبث انًطبقت حبنٛبً فٙ انخذخم انًبكشأفضم 

 .اُزذخَ أُزٔشًض ؽٍٞ األعشح ٤ُٝظ اُطلَ ٖٓ ر١ٝ االؽز٤بعبد اُخبفخ 

اُٞظ٤ل٢ ك٢ رؾذ٣ذ ٓؾز٣ٞبد أُٜ٘ظ ٖٓ خالٍ رؾ٤َِ خقبئـ ث٤ئبد / االػزٔبد ػ٠ِ األرغبٙ اُج٤ئ٢ 

 اُطلَ ، ٝك٢ اُزذس٣ظ ٖٓ خالٍ األثزؼبد ػٖ اُطشم

 .اُغبٓذح ٝأُ٘ظٔخ ثذسعخ ػب٤ُخ       

 .أ١ روذ٣ْ اُخذٓبد ك٢ اُج٤ئبد اُطج٤ؼ٤خ ُِطلَ  Integrationاُزٌبَٓ  

 رذس٣ظ اُؾبُخ اُؼبٓخ ، أ١ رذس٣ظ اُطلَ رؼ٤ْٔ أُٜبسح أص٘بء اًزغبثٜب 

 .األػزٔبد ػ٠ِ ٗٔٞرط اُلش٣ن ػجش اُزخققبد

خذٓبد أُغزؾل٠ ئ٠ُ خذٓبد أُ٘ضٍ أٝ اُزخط٤و ُؼ٤ِٔبد االٗزوبٍ ٝاُزؾٍٞ ، خبفخ االٗزوبٍ ٖٓ  

ٓشًض سػب٣خ اُطلَ، ٖٝٓ ٓشًض سػب٣خ اُطلَ أٝ األعشح ئ٠ُ خذٓبد ٓب هجَ أُذسعخ ، ٖٝٓ 

 .خذٓبد ٓب هجَ أُذسعخ ئ٠ُ أُذسعخ

ٝرؼزجش أُذسعخ ئؽذٟ أْٛ اُج٤ئبد اُز٠ رؾزنٖ األهلبٍ اُؼبد٤٣ٖ ٝؿ٤ش اُؼبد٤٣ٖ، كبُٔذسعخ 

رٌَٔ دٝس أُإعبعبد األخشٟ ُزشث٤خ األهلبٍ، ٝروذ ّ اُخذٓبد ٓإعغخ اعزٔبػ٤خ ٝرشث٣ٞخ 

األعزٔبػ٤خ ُْٜ ٝاُؼَٔ ػ٠ِ اًغبثْٜ اُغ٤ًِٞبد أُ٘بعجخ ٝرؼذٍ اُغ٤ًِٞبد ؿ٤ش أُ٘بعجخ، 

 .  ٝخبفخ ػ٘ذٓب ٣ٌٕٞ األهلبٍ ٖٓ ر١ٝ األؽز٤بعبد اُخبفخ

  :أْى بشايش انخذخم انًبكش ٔأْى عُبصشِ

  يُزلفٙ ال انخذيبث انخٙ حقذو :



ٝرٜذف ا٠ُ رذس٣ت اُٞاُذ٣ٖ ػ٠ِ ٤ًل٤خ اُزؼبَٓ ٓغ األهلبٍ أُؼٞه٤ٖ ٝرؼ٤ِْٜٔ أُٜبساد اُنشٝس٣خ 

.مٖٔ اُج٤ئخ أُ٘ض٤ُخ ، ٓضبٍ رُي ثشٗبٓظ اُجٞسرظ  

  فٙ انًشاكز انخذيبث انخٙ حقذو: 

أُشاًض ٓغزؾل٤بد أٝ ٓشاًض خبفخ ٣ٔن٢ األهلبٍ ك٢ ٛزٙ أُشاًض ٖٓ  رٌٕٞ ٛزٙ ٝهذ  

(.عبػبد ٤ٓٞ٣بً ٣ٝزْ رذس٣جْٜ ػ٠ِ ٓخزِق أُغبالد(  5ــ  3  

بشايش انذيش:   

٣ٝوقذ ثٚ اُذٓظ ث٤ٖ اُخذٓبد اُز٢ روذّ ك٢ أُ٘بصٍ ٝأُوذٓخ ك٢ أُشاًض ٖٓ اعَ رِج٤خ ؽبعبد األهلبٍ 

.ٝاعشْٛ ثٔشٝٗخ أًضش  

بشَبيش انخذخم يٍ خالل ٔصبئم االعالو:   

االػالّ أُوشٝءح ٝأُغٔٞػخ ُزذس٣ت أ٤ُٝبء األٓٞس ػ٠ِ ٤ًل٤خ ٣ٝزْ ٖٓ خالٍ ٝعبئَ اعزخذاّ ٝعبئَ 

  .اُزؼبَٓ ٓغ اهلبُْٜ اُقـبس

انخذخم انًبكش نألطفبل رٔ٘ انخأخش انًُبئٙ  
Early Intervention for Children With Developmental Delays 

 :أالً  انحبصت إنٗ بشَبيش انخذخم انًبكش 

 

% 80اُذػْ اُؼبهل٢ ُِٞاُذ٣ٖ خالٍ أٍٝ ع٘ز٤ٖ ٖٓ ؽ٤بح اُطلَ ٣قَ ؽغْ دٓبؿٚ ئ٠ُ ٣وذّ اُزذخَ أُجٌش         

ٖٓ ؽغْ دٓبؽ اُجبُؾ ٣ٝزنبػق صالس ٓشاد ٓغ ٗٔٞ ث٘بء اُؾجٌبد أُؼوذح ٖٓ االرقبالد أُزشاثطخ اُز٢ ٣ؾزبط 

 .ئ٤ُٜب اُطلَ ٤ُزؼِْ أٗٔبه اُغِٞى أُزوذّ

 wiringُؾجٌخ أعالى اُذٓبؽ "ُزؾو٤ن اُ٘ٔٞ اُقؾ٤ؼ " ٗٞاكز اُلشفخ"اُزذخَ أُجٌش ٣ٞكش االعزلبدح ٖٓ ٓضا٣ب  

of the brain" ٝاُزؼِْ ك٢ ًبكخ ٓغبالد اُز٤ٔ٘خ. 

. اُزذخَ أُجٌش ٣ٞكش اُزذس٣ت ػ٠ِ أعب٤ُت اُزلبػَ، ٢ٛٝ أعبط ًبكخ أٗٞاع اُزؼِْ 

 .٣ؾذس ٗز٤غخ ُؼٞآَ ث٤ئ٤خ٣ؾٍٞ دٕٝ اُزأخش اُ٘ٔبئ٢ اُز١ ًٔب  

  

  :انخذيبث انخٙ ٚقذيٓب بشَبيش انخذخم انًبكش نهٕانذٍٚربَٛب  

 :٣وذّ اُزذخَ أُجٌش اُؼذ٣ذ ٖٓ اُخذٓبد ُِٞاُذ٣ٖ ، ٖٝٓ رِي اُخذٓبد ٓب٠ِ٣     

 

 :انذعى انعبطفٙ 1. 

  



 .ٓزٞكشح ثبُلؼَٝٛزٙ أُغبػذح . ص٣بساد ئ٠ُ أُغزؾل٠ رإًذ ُِٞاُذ٣ٖ أٜٗٔب ٤ُغب ٝؽ٤ذ٣ٖ

اُذػْ أص٘بء اُلزشح اُز٢ ٣٘زبة اُٞاُذ٣ٖ ك٤ٜب ثذا٣خ اُؾؼٞس ثبألعق ٝاألع٠ ٝاُؾضٕ ػ٠ِ    كوذإ اُطلَ اُز١ 

 .ًبٗب ٣ؾِٔبٕ ثٚ

 .اُذػْ ُزغ٤َٜ االسرجبه اُؼبهل٢ ثبُطلَ ٝهجُٞٚ

 .دػْ األهبسة ٝأػنبء األعشح أُٔزذح ُزغ٤ٜذ دٓظ اُطلَ ك٢ اُؾ٤بح األعش٣خ

 :يبث عٍ إعبقت انطفميعهٕ 2. 

. ؽوبئن ٝخشاكبد: ٓؼِٞٓبد ػبٓخ ػٖ ئػبهخ اُطلَ -        

.  اإلؽبُخ ٝأُؼبُغخ   :ٓخبٝف هج٤خ خبفخ   -    

 :ٖٝٓ رِي اُخذٓبد ٓب٠ِ٣   اؽز٤بعبد ٝخذٓبد خبفخ هذ ٣ؾزبط اُطلَ ئ٤ُٜب    -   

 .اُؼالط اُطج٤ؼ٢ ُزغ٤َٜ اُ٘ٔٞ اُؾش٢ً

 .اُـزاء أُ٘بعت ٝاُز٤ٔ٘خ اُزـز٣خأخقبئ٢ اُزـز٣خ ُزؾذ٣ذ  

 .أعب٤ُت ٓزخققخ ُزغ٤َٜ اُزلبػَ 

 .أٗؾطخ رغَٜ اُز٤ٔ٘خ ك٢ ع٤ٔغ اُغٞاٗت 

: نخضٓٛم حًُٛت انطفم  - coaching أٔ انخعهٛى انخصٕصٙ -انخذسٚب   3. 

 .أُؾبسًخ ك٢ ر٤ٔ٘خ اُطلَ ٝك٢ ر٘ل٤ز اُخطخ اُلشد٣خ ُزشث٤خ اُطلَ        -

 .ع٤ٔغ أُغبالد ػ٠ِ أعبط اُزو٣ْٞ اُ٘ٔبئ٢ اُزو٣ْٞ ك٢     -  

. ٝمغ اُـب٣بد ٝاألٛذاف     -   

. رخط٤و األٗؾطخ ُزؾو٤ن األٛذاف أُذٓغخ ك٢ األٗؾطخ ا٤ٓٞ٤ُخ     -    

. ر٘ل٤ز خطخ اُج٤ذ       -

. اُزو٤٤ْ   -      

  

 : أصبنٛب حضٓٛم انخًُٛت    4.  

اُشٝر٤٘٤خ ا٤ٓٞ٤ُخ ثقلخ ٓغزٔشح ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُطلَ اُٞاُذإ ٣زؼِٔبٕ  ك٢ ع٤ٔغ أُغبالد أص٘بء األٗؾطخ ٝاألػٔبٍ 

 :ٓغ ٗٔٞ اُطلَ ٤ُٝظ ٖٓ اُنشٝس١ إٔ ٣زؼِٔب ًَ ؽ٢ء دكؼخ ٝاؽذح 

 .أُٞمغ أُ٘بعت، ٝكشؿ اُؾشًخ، ٝاألُؼبة اُز٢ رغَٜ ر٤ٔ٘خ اُؾشًخ :انحشكت انعبيت 



 .اُقـ٤شح ٝاعزؼٔبٍ ا٤ُذ٣ٖ ٝاعزؼٔبٍ األؽ٤بء األًَ  :انحشكت انذقٛقت

 .ئػذاد اُذٓبؽ ُغ٤ٔغ أٗٞاع اُزؼِْ ك٢ أُغزوجَ   :انًعشفت 

 .أعب٤ُت أخز اُذٝس ًٞع٤ِخ ُِزٞافَ خالٍ ٓشؽِخ ٓب هجَ اُزٌِْ   :انخٕاصم 

 .أُؾبكظخ ػ٠ِ اعزٔشاس اُزلبػَ هٞاٍ ا٤ُّٞ ٝرؼُِّْ اُِؼت ٓغ ا٥خش٣ٖ   :انًضخًع

. اء ث٘لغُْٚ اُطلَ ٤ًق ٣لؼَ أؽ٣٢زغ :انعُبٚت انزاحٛت 

 : انخذيبث انخٙ حقذيٓب نألطفبل بشايش انخذخم انًبكش: ربنزب

يٕظفٙ انبشايش  ٚضب عهٗ صًٛع ةانبٛئبث انخٙ حٕصذ بٓب حفبعالث ححخشو انطفم ٔحخُبصب يع حًُٛج

 :ٔانٕانذٍٚ ٔيقذيٙ انشعبٚت  أٌ  

ئٕ اُطلَ ٤ُظ ٓغئٞال ػٖ اُلشٝم اُز٢ رٞعذ ث٤٘ي  :ٚفًٕٓا إعبقت انطفم ٔأٌ ٚحخشيِٕ نشخصّ    - 

 .  ٝث٤٘ٚ، ٤ُٝظ ٓغئٞال ػٖ ًٕٞ دٓبؿٚ أٝ عغٔٚ ال ٣ؼَٔ ٓضَ دٓبؿي أٝ عغٔي

٣لٜٔٞا إٔ اُز٤ٔ٘خ ًِٜب ر٘جغ ٖٓ اُزلبػَ ث٤ٖ ر٣ٌٖٞ اُلشد اُغ٢٘٤ ٝاُج٤ُٞٞع٢ ٝث٤ٖ ث٤ئزٚ     - 

. اُغ٤ٌُٞٞع٤خ ٝاُطج٤ؼ٤خ

ثؾ٤ش ٣ٌٕٞ ٛ٘بى  رلبػَ  األصبنٛب انخٙ حضعهٓى ششكبء فٙ انخٕاصم يع انطفمٚخعهًٕا ٔٚطبقٕا       -

ؽو٤و٢، ٤ُٝظ ٖٓ أٌُٖٔ إٔ ٣زؼِْ اُطلَ ثذٕٝ رلبػَ ٝ ٣غت ػ٠ِ اُ٘بط أُٞعٞد٣ٖ ك٢   ث٤ئخ اُطلَ 

. إٔ ٣زؼِٔٞا ٤ًق ٣غؼِٞا اُطلَ ٣ؾبسى ٓؼْٜ

. اُلشفخ ُِزوذ٣ّٝؼط٢ اُطلَ ٚضع كم شخص َفضّ فٙ يضخٕٖ انطفم انضضًبَٙ   -  

. ٝٗجشح ٝدٝدح ٚخكهًٕا بصٕث ْبدئ نطٛف-   

ػ٘ذٓب رش٣ذ ٖٓ اُطلَ إٔ   ٣أر٢   : ، ٝإٔ ٣زغ٘جٞا ؽذ رساػٚ ٝعؾجٚٚعبيهٕا انطفم ببحخشاو ٔسقت    - 

 ئ٤ُي، آذد ٣ذى ئ٤ُٚ ٝآغي ٣ذٙ

 ّ اُطلَاُؼوبة ٣ؼَ. ػ٘ذٓب ٣أر٢ اُطلَ ثزقشكبد ؿ٤ش ٓشؿٞة ك٤ٜب، ػِٔٞٙ اُغِٞى اُقؾ٤ؼ   - 

  .ٛ٘بى اخزالكبد هج٤ؼ٤خ ك٢ أدٓـخ األهلبٍ اُز٣ٖ ٣ِوٕٞ ٓؼبِٓخ ػذائ٤خ. اُغِٞى ؿ٤ش أُشؿٞة ك٤ٚ

 : خذيبث يُٓٛت يخخصصت يٍ أعضبء انفشٚق انخشبٕ٘    

 :انًُضق  / اإلداس٘ 

. ٣ؾشف ػ٠ِ اُجشٗبٓظ     -

أُٞظل٤ٖ   ٣ذسة ٤ٛئخ  -  

 . ٣شاهت اُجشٗبٓظ   - 

  



:  انطفٕنت انًبكشةأخصبئٙ حشبٛت  

. اُٞاُذ٣ٖ دسٝعب خبفخ ثٜٔب ٣ذ٣ش ؽغشح اُذساعخ، ٣ٝذسط، ٣ٝؼط٢  - 

. ٣وّٞ اُغبٗت أُؼشك٢ ك٢ ٗطبم اُزو٣ْٞ  - 

. ٣طٞس اُخطو اُلشد٣خ ُزشث٤خ اُطلَ ٓغ أػنبء اُلش٣ن  - 

. ٣خطو ٣ٝ٘لز اُزشث٤خ اُلشد٣خ خالٍ ٓشؽِخ االًزغبة ٝاُزؼِْ   -

٣خطو ٣ٝ٘لز أٗؾطخ اُشػب٣خ اُزار٤خ اُز٢ رٞكش اُزٔش٣ٖ ػ٠ِ أُٜبساد ثقلخ ػبٓخ ٖٓ      ع٤ٔغ     - 

. أُغبالد

 .٣٘غن اُخذٓبد اُز٢ ٣وذٜٓب كش٣ن اُزشث٤خ - 

: طبٛب انعالس انطبٛعٙ 

. ٣وّٞ ٜٓبساد اُؾشًخ اُؼبٓخ ٝاُؾشًخ اُذه٤وخ - 

. أٗؾطخ أُغبػذح اُزار٤خ٣خطو ُألٝمبع اُغغ٤ٔخ أص٘بء اُِؼت ٝأص٘بء  -  

٣وذّ اُؼالط اُطج٤ؼ٢ ٤ُغبػذ ػ٠ِ رغ٘ت ٝمغ أٗٔبه ؽش٤ًخ رؼ٣ٞن٤خ ٗز٤غخ ُِؼٞآَ   اُؾبئؼخ اُز٢   -

. ٗشاٛب ؿبُجب ُذٟ األهلبٍ ٖٝٓ ٣زؼِٕٔٞ أُؾ٢ ر١ٝ اُزأخش اُ٘ٔبئ٢

 .٣خطو أٗؾطخ اُِؼت اُز٢ رٞكش اُزٔش٣ٖ ػ٠ِ أُٜبساد اُؾش٤ًخ -

 :وأخصبئٙ انهغت ٔانكال

. ٣وّٞ أُٜبساد اُزٞاف٤ِخ ٝاالعزٔبػ٤خ   - 

. ٣ؼَٔ ٓغ اُلش٣ن ػ٠ِ ٝمغ ؿب٣بد ٝأٛذاف اُزٞافَ  -  

. ٣ؼِْ أػنبء اُلش٣ن ٝاُٞاُذ٣ٖ ُـخ اإلؽبسح  -  

. ٣شرت إلعشاء اُلؾـ اُغٔؼ٢ ثطش٣وخ ٓغزٔشح  -  

 .٣ذسة اُٞاُذ٣ٖ ٤ٛٝئخ اُزذس٣ظ ٢ٌُ ٣قجؾٞا ؽشًبء ك٢ اُزٞافَ ٓغ اُطلَ  -  

اد     اُزٞافَ ك٢ اُزٞافَ ٣ٝغبػذ ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝاُٞاُذ٣ٖ ػ٠ِ دٓظ ٜٓبس ٣خطو أٗؾطخ اُِؼت اُز٢ رزطِت  - 

 .ع٤ٔغ األٗؾطخ

:  انًًشضت

.  ٝرو٤غْٜ ٝرؾزلع ثغغالد دائٔخ ُِ٘ٔٞ ٝاُٞصٕ رضٕ األهلبٍ-  

. رؾزلع ثغغالد اُزطؼ٤ْ ـ ٝرزقَ ثبُٞاُذ٣ٖ-  

. أُض٤شح ُِوِنرشاهت اُغٞاٗت اُقؾ٤خ -  

. رجِؾ اُٞاُذ٣ٖ أٝ ٤ٛئخ أُذسعخ ثبالؽز٤بعبد ٝأُؾبًَ اُطج٤خ اُخبفخ ُذٟ اُطلَ-  

 .رؾ٤َ اُٞاُذ٣ٖ ئ٠ُ األخقبئ٢ ػ٘ذ اُِضّٝ- 

  



: األخصبئٙ االصخًبعٙ 

. ٣غش١ ٓوبثالد ؽخق٤خ ٓغ اُٞاُذ٣ٖ ٣ٝغغَ اُطِجخ ك٢ اُجشٗبٓظ - 

. ٣ؾزلع ثغغالد األهلبٍ  -

. ٝأعشرٚ ٣غَٜ اُخذٓبد االعزٔبػ٤خ أُزؼِوخ ثبُطلَ - 

 .٣نغ خطخ ٗذخَ األعشح ُألعش اُز٢ ُذ٣ٜب اؽز٤بعبد خبفخ ال ٣زنٜٔ٘ب اُجشٗبٓظ - 

 : يُٓبس يصًى نألفشاد ٔيخخصص َٔظبيٙ ٔيخُبصب يع انًُٕ ٔقبئى عهٗ أصبس األَشطت 

 .ُخ االًزغبة ٝاُزؼِْرؼ٤ِْ األٛذاف راد األ٣ُٞٝخ ػ٠ِ أُغزٟٞ اُلشد١ أص٘بء ٓشػ 

 رؼ٤ِْ ٓزخقـ ٣أخز ك٢ االػزجبس اُلشٝم أُٞعٞدح ُذٟ اُطلَ 

 .رؼ٤ِْ ٗظب٢ٓ ٣زجغ ػ٤ِٔخ اُزؼِْ ٣ٝؾذد ٓشاؽَ اُزؼِْ 

 .ٜٓ٘بط ٣ز٘بعت ٓغ ٓشاؽَ ٗٔٞ اُطلَ 

 أٗؾطخ ٓشؽخ ٝؽ٤وخ رزنٖٔ ٜٓبساد ٖٓ ًبكخ عٞاٗت اُز٤ٔ٘خ 

: انًبكشانُخبئش انًخٕقعت يٍ انخذخم : سابعب 

 : حًكٍٛ انٕانذٍٚ بخزٔٚذْى ببنًعهٕيبث ٔانًٓبساث، ٔاحخشاو انطفم ٔإعبقخّ   -1

 .اُٞاُذإ ٣زوجالٕ سدٝد كؼَ أُغزٔغ ثبُ٘غجخ إلػبهخ اُطلَ 

األهبسة : اُٞاُذإ ٣غٜالٕ عذا ػ٤ِٔخ دٓظ ٝهجٍٞ اُطلَ ك٢ األعشح اُقـ٤شح ٝك٢  األعشح أُٔزذح 

 .ٝاُؼٔبد ٝاألخٞاٍ ٝاُخبالد ٝأث٘بئْٜٝاألعذاد ٝاُغذاد ٝاألػٔبّ 

 .اُٞاُذإ ٣٘لزإ ثشٗبٓظ اُطلَ أُ٘ض٢ُ ٓغ اُشٝر٤ٖ ا٢ٓٞ٤ُ ثزلبؤٍ ٝرطِؼبد ٝاهؼ٤خ ُز٤ٔ٘زٚ اُؾبِٓخ

 .اُٞاُذإ ٣ضٝدإ هج٤ت اُطلَ ثبُج٤بٗبد اُطج٤خ ٝٗزبئظ اُجؾٞس أُزؼِوخ ثاػبهخ اُطلَ

 .ٓٔب ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ سػب٣خ اُطلَ أفجؾذ عِٜخ اُٞاُذإ ٣غذإ اُغؼبدح ك٢ سػب٣خ اُطلَ أُؼبم،

 .اُٞاُذإ ٣وذسإ ئٗغبصاد اُطلَ ٣ٝؾزشٕٓٞ ٝعٞد االخزالكبد  

 .اُٞاُذإ ٣ِزو٤بٕ ٓغ ؿ٤شْٛ ٖٓ اُٞاُذ٣ٖ ٣ٌٕٝٞٗٞ فذاهبد ٓؼْٜ 

 .اُٞاُذإ ُٜٔب رأص٤ش ئ٣غبث٢ ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ هلِٜٔب ٝرشث٤زٚ ٓغ اعزٔشاس أُؾبسًخ ٝاالٛزٔبّ ٝأُزبثؼخ

دإ ٣ذاكؼبٕ ػٖ هلِٜٔب أُؼبم ٝػٖ ثو٤خ األهلبٍ ر١ٝ اُؾبعبد اُخبفخ ثٔؼشكخ ٝصوخ اُٞاٍ



  ٝؽٌٔخ

 :انطفم فٙ يشحهت حعهى انًشٙ أرُبء يذة حضضٛهّ فٙ انبشَبيش/ احخٛبصبث انطفم  حهبٛت -  2  

 رِج٤خ اؽز٤بعبد اُطلَ اُطج٤خ ٝاُـزائ٤خ  

دٓبؽ اُطلَ ُزٜز٣ت ٝظبئق اُؾٞاط ك٢ اُٞهذ اُ٘ٔبئ٢ " رشثو"ث٤ئخ اُطلَ هذٓذ اُخجشاد اُؾغ٤خ ٝاُؼبهل٤خ اُز٢ 

 . أُ٘بعت ػ٘ذٓب ًبٗذ ٗٞاكز اُلشفخ ٓلزٞؽخ

 .اُطلَ ٣زٔزغ ثبُؾت ٣ٝغذ اُزـز٣خ أُ٘بعجخ ك٢ اُؾ٤بح أُ٘ض٤ُخ، ٣ٝ٘ـٔظ ك٢ األٗؾطخ األعش٣خ أُ٘بعجخ ُغ٘ٚ 

 . اُؼبد٣خ اٗخلنذ ئ٠ُ أد٠ٗ ؽذ ٝاُؾشًبد ؿ٤شاُزقشكبد   

:  َخبئش ال ُٚبغٙ حٕقعٓب يٍ انخذخم انًبكش  : خبيضب

   : (IQ)يضخٕٖ أعهٗ يٍ حبصم انزكبء   1. 

اُزذخَ أُجٌش ٤ُغذ ُذ٣ٚ اُوذسح ػ٠ِ رـ٤٤ش االخزالكبد أُٞعٞدح ك٢ اُذٓبؽ أُزشرجخ ػ٠ِ اخزالكبد  -  

 .ُِزذخَ أُجٌش إٔ ٣قِؾٜب أٝ ٣ؼبُغٜب ع٤٘٤خ أٝ ث٤ُٞٞع٤خ، ٝال ٣ٌٖٔ

اُزذخَ أُجٌش اُغ٤ذ ٣غَٜ ر٤ٔ٘خ ئٌٓب٤ٗبد اُطلَ، ٣ٝٔ٘غ اُزأخش ؿ٤ش اُنشٝس١، ٣ٝنغ األعبط ُغ٤ٔغ -  

 .ػ٤ِٔبد اُزؼِْ ك٢ أُغزوجَ، ألٕ اُطلَ ٣ٌٕٞ هذ ػشف ٤ًق ٣زؼِْ ٤ًٝق ٣زٞافَ

ٓجٌش ُذ٣ْٜ ؽبفَ رًبء أػ٠ِ ٓٔب ُذٟ األهلبٍ اُز٣ٖ ٖٓ اُطج٤ؼ٢ إٔ ٣ٌٕٞ األهلبٍ اُز٣ٖ رؼشمٞا ُِزذخَ اٍ-   

ٝٛ٘بى . ُْ ٣زؼشمٞا ُٚ، ٌُٖ ٣غت أال رٌٕٞ ػالٓبد ؽبفَ اُزًبء ٢ٛ ٓو٤بط ٗغبػ أٝ كؾَ اُزذخَ أُجٌش

 .رلبٝد ًج٤شح ك٢ ؽبفَ رًبء أهلبٍ ُذ٣ْٜ ٗلظ اإلػبهخ ٝال ٣ٌٖٔ ئسعبػٚ ئ٠ُ اخزالكبد ك٢ اُزغبسة اُؾ٤بر٤خ

ٌُٖٝ . ه٤بط ؿ٤ش ده٤ن ٝال ٣ٌل٢ ُو٤بط هذسح اُطلَ ػ٠ِ اُزؼِْ ٝػ٠ِ إٔ ٣قجؼ ؽخقب ًلإاؽبفَ اُزًبء ّ  -

اُزذخَ أُجٌش أُغزٔش ػبدح ٣غؼَ األهلبٍ ر١ٝ اُزأخش اُ٘ٔبئ٢ ٣زقشكٕٞ ٣ٌٝزغجٕٞ أُٜبساد ثٔغزٟٞ ٣لٞم 

 .أُغزٟٞ اُز١ ٣ؾ٤ش ئ٤ُٚ ؽبفَ اُزًبء

هلبٍ، ٝرؼزجش رقشكبد اُطلَ ٝٗضػبرٚ ٓو٤بعب أكنَ ُِزًبء ٖٓ اُقؼت ه٤بط اُزًبء ػ٘ذ اُشمغ ٝفـبس األ-  

 .ثبُٔوبسٗخ ثبالخزجبساد اُو٤بع٤خ األخشٟ، ٝرؼزجش ًلبءح اُطلَ أؽغٖ ٓو٤بط ُ٘غبؽخ

: انبهٕغإيكبَٛبحّ عُذيب ٚصم إنٗ صٍ  أٌ انطفم صٛصم إنٗ انخأكذ. 2

اُقؾ٤ؼ، ٌُٝ٘ٚ ٣ؾزبط ئ٠ُ رذخَ  إٔ ٣غبػذ اُزذخَ أُجٌش ػ٠ِ ٝمغ هذ٢ٓ اُطلَ ػ٠ِ ثذا٣خ اُطش٣ن ٣ٌٖٔ

 .ٓغزٔش ٢ٌُ ٣قَ ئ٠ُ ئٌٓب٤ٗبرٚ ػ٘ذ ًَ ٓشؽِخ ٖٓ اُؼٔش، ُٜٝزا اُغجت رُج٠٘ أُذاسط

:  اإلًَبء انًعضم.  3   -

٤ُظ اُٜذف ٖٓ اُزذخَ أُجٌش ٛٞ اُٞفٍٞ ئ٠ُ ٓؼبُْ ئٗٔبئ٤خ ك٢ عٖ أًضش رج٤ٌشا، ٤ُٝظ اُزذخَ أُجٌش ٓو٤بعب 



. ص٤٘ٓخ خبفخ  كٌَِ هلَ ٓٞاه٤ذ. ُِ٘غبػ

ٕ اُطلَ أٗٔبه ٗٔٞ ؿ٤ش ػبد٣خ ، أُْٜ ٛٞ    - ّٞ ) . ٓز٠)٤ُٝظ ( ٤ًق(اُزذخَ أُجٌش ٣غَٜ اُز٤ٔ٘خ ؽز٠ ال ٣ٌ

ٝرُي  -٣وذّ ُِطلَ كشفب ٤ُزؼِْ أُٜبساد ػ٘ذٓب ٣قجؼ ٓغزؼذا ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُز٣ٞٔ٘خ الًزغبثٜب   اُزذخَ أُجٌش   -

. خالٍ كزشاد اُز٤ٔ٘خ اُؾشعخ ٝاُؾغبعخ  

 milestonesٖٓ أُشعؼ إٔ ٣زأخش عذا ئٗٔبء اُطلَ أُٞعٞد ك٢ ث٤ئخ رزغْ ثبُؾشٓبٕ ٝأال ٣قَ ئ٠ُ ٓؼبُْ      -

ألٗٚ ُْ ٣غذ اُلشفخ اُز٢ رٞفِٚ ئ٠ُ ٛزٙ أُؼبُْ ك٢ اُٞهذ ( ئٕ ٝفَ)اإلٗٔبء ئال ك٢ ٓشؽِخ ٓزأخشح ٖٓ اُؼٔش 

.  أُ٘بعت

اُطلَ اُز١ ٣قَ ئ٠ُ ٓؼبُْ اإلٗٔبء ك٢ ٓشؽِخ ٓجٌشح ٖٓ اُؼٔش ٤ُظ ُذ٣ٚ ئٗٔبء ٓؼغَ، ثَ ٣ٌٕٞ هذ ؽون    -

 . اُٜذف هجوب ُِغذٍٝ اُض٢٘ٓ اإلٗٔبئ٢ ٝرٌٕٞ خجشارٚ اُز٢ هذٓزٜب اُج٤ئخ هذ عِٜذ اُٞفٍٞ ئ٤ُٜب

نألطفبل  نخزقٛف أيٓبث األطفبل ٕٔٚصذ انعذٚذ يٍ بشايش انخذخم انًبكش  نهشعبٚت انخشبٕٚت ٔانخعهًٛٛت       

 .انًعبقٍٛ ، ٔيٍ أشٓش حهك انبشايش ؛ بشَبيش بٕسحش نهخذخم انًبكش 

 . المنزلي لمتدخل المبكر لتثقيف أمهات األطفال المعوقين"  بورتج"برنامج 
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 : تعريف بالمشروع العربي وبورتيج 1 -



سنكات يختص بالتدخؿ  9المعكقيف مف سف الكالدة إلى البرنامج المنزلي لمتدخؿ المبكر لتثقيؼ أميات األطفاؿ 
كتدكر فكرة البرنامج حكؿ تزكيد األـ . المبكر لتدريب األطفاؿ المعكقيف داخؿ بيئتيـ المحمية كخاصة بالمنزؿ

خالؿ الزيارة المنزلية كالتي تككف مرة كاحدة باألسبكع كمدتيا ساعة باألسس المتعمقة برعاية الطفكلة كالتعميـ 
اص كالمؤثرات الحسية التي تؤدم إلى تطكير الميارات العديدة لمطفؿ المعكؽ ، كيخدـ البرنامج األطفاؿ ذكم الخ

. اإلعاقات المختمفة مثؿ اإلعاقات العقمية، اإلعاقات الجسمية ، كمتعددم اإلعاقات ، كمشاكؿ النطؽ كالكالـ
كالذم ترجـ  1969صمـ في الكاليات المتحدة عاـ  كيتبع ىذا البرنامج مشركع بكرتج المنزلي لمتدخؿ المبكر الذم

 .إلى العديد مف المغات كمنيا العربية

 :خمفية المشروع

ساىـ برنامج الخميج العربي لدعـ منظمات األمـ المتحدة النمائية في تمكيؿ مشركع البرنامج المنزلي لمتدخؿ 
كات بجمعية رعاية المعكقيف في قطاع غزة سف 9المبكر لتثقيؼ أميات األطفاؿ المعكقيف مف سف الكالدة  إلى 

، كنظرا لنجاحو فمقد قاـ البرنامج بتمكيؿ نفس المشركع لجمعية التنمية الفكرية 1984كالتي بدأت بتنفيذه منذ عاـ 
 .طفال أسرىـ يعيشكف في مناطؽ ذات كضع اقتصادم متدف  168المصرية، كخدـ ىذا المشركع 

نشر المشركع عمى الصعيد العربي كشرع إلى عقد الدكرة التدريبية األكلى كليذا فقد سعى المجمس العربي إلى 
المغرب، دكلة اإلمارات العربية المتحدة، دكلة البحريف، : عمى المستكل القكمي لتضـ مشاركات مف كؿ مف

ل سمطنة عماف، لبناف، اليمف كالككيت بيدؼ خمؽ الككادر المدربة التي ستعمؿ عمى تعميـ ىذا البرنامج عؿ
 .الصعيد العربي 

 :أهداف المشروع

كىي ( منذ الميالد كحتى سف التاسعة)تقديـ برنامج التأىيؿ المبكر داخؿ البيئة المألكفة لمطفؿ المعكؽ 
 .المنزؿ 

االكتشاؼ المبكر لؤلعاقة كذلؾ مف خالؿ إجراء التقييـ لؤلطفاؿ ممف يعانكف مف مشاكؿ تتعمؽ بالنمك 
دراجيـ ضمف برنامج التدخؿ  .المبكر في اصغر سف ممكف  كا 

اإلشراؾ المباشر لؤلميات كاآلباء في العممية التعميمية التدريبية لمطفؿ المعكؽ ، كتعد ىذه الكسيمة مف أىـ 
حدل الكسائؿ الفعالة لتدريب األطفاؿ المعكقيف صغار السف الحتياج أكلياء أمكر األطفاؿ إلى  كا 

كرية لمتأثير عمى الطفؿ كتزكيده بالميارات التي ستساعده التدريب المستمر فيما يتعمؽ بالكسائؿ الضر
 .عمى التكيؼ في حياتو اليكمية

تقديـ مناىج تتالءـ كالثقافة المحمية متضمنة مكضكعات تغطي مرحمة الطفكلة المبكرة كالتعميـ الخاص 
إضافة إلى المؤثرات الحسية كالجسمية كالعناية بالنفس مبنيا عمى التقييـ المنتظـ الذم يقيس النتائج 

 .كيزكد المشرفيف باإلطار المرجعي لمتعديالت المستقبمية



 .لعممية لمبرنامج بدكف أم مكقؼ أك إرباؾ لترتيبات الحياة اليكمية لؤلسرة تطبيؽ الخطكات ا

تحديد نقاط القكة كالضعؼ لدل الطفؿ كذلؾ لممساعدة عمى تصميـ برنامج خاص لكؿ طفؿ مبنيا عمى 
 .المعرفة الحالية لمطفؿ كقدراتو بالتعاكف مع األـ 

 .لتعميـ استخداـ منياج متسمسؿ مف حيث التطكر يستخدـ كأداة ؿ

 :عناصر البرنامج

الذم يتبعو البرنامج المنزلي لمتدخؿ المبكر فعالية في دكؿ العالـ النامية " بكرتج النمكذجي"لقد أثبت مشركع 
بالنسبة ألىالي األطفاؿ المعكقيف كتزكيدىـ بالخبرات كالميارات األساسية التي ليا التأثير الياـ في النكاحي 

ترجـ إلى العربية فإف القميؿ مف التعديالت كجدت ضركرية لتقابؿ االختالفات  التعميمية كالتطكيرية كحيف
 .الحضارية

 :الفئات المستفيدة

 .األطفاؿ مف الكالدة إلى سف التاسعة -

 .أىالي األطفاؿ كأقربائيـ كاألىالي في الحي نفسو -

 .العاممكف في مؤسسات كجمعيات المعكقيف -

 :مواصفات البرنامج

ايا البرنامج المنزلي لمتدخؿ ىك الكصكؿ إلى األطفاؿ المعكقيف صغيرم السف في مختمؼ أماكف أف إحدل مز   
ضافة إلى أف المدرسة المنزلية الكاحدة تستطيع تقديـ الخدمة إلى  لذلؾ . عائمة أسبكعيا 15سكنيـ ميما بعدت كا 

كالتي ال يتكفر ليا أم نمكذج مف  كمما زاد عدد المدرسات في البرنامج زادت عدد األسر المستفيدة مف المشركع
الخدمة ، كذلؾ أما بسبب بعد مناطؽ السكف أك صغر سف الطفؿ أك عدـ مالئمة البرامج المقدمة في المؤسسة 
إلعاقة الطفؿ كاىـ مف كؿ ذلؾ عدـ قدرة المؤسسات التي تقدـ الخدمات إلى األطفاؿ المعكقيف عمى استيعابيـ 

الي األطفاؿ كخاصة الفقراء منيـ دفع التكاليؼ الباىظة التي تتطمبيا المراكز جميعا إلى جانب عدـ استطاعة أه
 .كالمؤسسات الخاصة

أف ىذا البرنامج يستثمر أيضا في تككيف العامؿ البشرم المتدرب كالمؤىؿ فالعامالت في البرنامج ال يستمـز    
متكسطة األلتحاؽ بالدكرة أف تكف حاصالت عمى شيادات جامعية عميا كيمكف لمحاصالت عمى شيادات 

ىذا كقد أثبتت  التجربة أف  اختيار مدرسات مف نفس البيئة التي يتـ العمؿ بيا يزيد مف . التدريبية كالنجاح فييا
التفاىـ ما بيف العائالت التي تتمقى الخدمة كطاقـ البرنامج مما يؤدم بالتالي إلى نجاح كزيادة الثقة المتبادلة بيف 

 .الطرفيف 



 عامة ببورتيج ليماتتع 2- 

 

 :النجاح في كل منطقة تعميمية درجات

 5/5أك  4/4أم %  language  100المجاؿ االتصالي 

 5/5أك  4/4أم % cognitive  100المجاؿ االدراكي 

 4/5أم % self help   80المساعدة الذاتية 

 4/5أم % motor  80المجاؿ الحركي 

 ¾أم % socialization  75المخالطة االجتماعية 

عمى أال تقؿ عف النسبة المتعارؼ عمييا % 100كيمكف أف تككف نسبة النجاح لجميع المناطؽ التعميمية السابقة 
 .سابقا في حاؿ مف األحكاؿ

 : Referralالرجوع إلى المختصين 

 :أقسام 3وينقسم إلى 

يقـك بيا البرنامج كىي ميمة  كيشتمؿ التعريؼ بالمشركع كتحديد الميمة التي سكؼ:  identificationالتعريف 
نما يمكف لممدرسة االطالع عمى طبيعة المشكمة بيدؼ تحكيمو إلى الجية المختصة  .تعميمية فقط كا 

كىي مالحظة سرية كعابرة لتحديد ما إذا كاف الطفؿ يعاني مف مشكمة جسمية أك  :screeningمالحظة سريعة 
 .عقمية

ية النفسية كالمختصيف كفييا يحدد نكع المشكمة عند الطفؿ كىي مسؤكلية األخصائ :diagnosisالتشخيص 
 .بصكرة دقيقة كسبؿ معالجتيا

 :Kinds of helpأنواع المساعدات 

 :هناك عدة أنواع من المساعدات وهي

 .physical helpالمساعدات الجسمية 

 .visual helpالمساعدات بالنظر 

 .verbal helpالمساعدة المفظية 



 :كىي أقكل أنكاع المساعدة  :الجسميةأوال المساعدة 

 :في أهداف الكتابة

 مسؾ اليد-

 تخفيؼ قبضة اليد-

 مسؾ الساعد-

 (  يمشي -يحجل -يقفز: مثل: )في أهداف الحركة

 مسؾ تحت اإلبطيف-

 مسؾ أعمى الككع-

 مسؾ الككعيف-

 مسؾ الساعديف-

 مسؾ الرسغيف-

 مسؾ اليديف-

 مسؾ اإلصبعيف-

 مسؾ إصبع كاحد -

كىي أف تقـك المدرسة بالتنقيط لمطفؿ ثـ بعد ذلؾ يقـك الطفؿ برسـ الشكؿ المنقط : dotsالمساعدة بالتنقيط -
 :كمنيا

 التكصيؿ بيف نقطة كشرطة - 

 التكصيؿ بيف النقاط - 

 التكصيؿ بيف ثالث نقط - 

 التكصيؿ بيف نقطتيف - 

  



في البداية تككف المساعدة بالبطاقة المفرغة كممئيا بالصمصاؿ ثـ يتبعيا المساعدة  :ثانيا المساعدة بالنظر 
 :بالنظر كيقسـ إلى

 .التقميد الجزئي كىك تقميد الطفؿ لكؿ جزء مف اليدؼ - 

التقميد الكمي كىك أف تقـك المدرسة بعمؿ اليدؼ المراد تعميمو مرة كاحدة أماـ الطفؿ كيقـك الطفؿ  - 
 .ميع المحاكالتبتقميدىا في ج

المقصكد بيا تكضيح ككصؼ اليدؼ المراد تعميمو بالكالـ أك قد تككف تكجييات إشارية  :ثالثا المساعدة المفظية 
 :بالنسبة لؤلطفاؿ ذكم إعاقة الصـ كتنقسـ إلى

 (دائرة، دا)المقطع األكؿ مف الكممة  - 

 (عيف،ع)الحرؼ األكؿ مف الكممة  - 

 (كصؼ شكؿ الشيء أك لكنو)ق كصؼ اليدؼ المراد تعميـ - 

 (.يرتدم المالبس -يركب لعبة -يفرشي األسناف)التكجيو بالكالـ إليضاح كيفية اليدؼ  - 

كىي ال تعتبر مساعدة كىي نياية تنفيذ اليدؼ حيث يطمب تنفيذ اليدؼ مف الطفؿ دكف إعطائو  :عند الطمب 
 :أم مساعدة مثؿ

 أعطني صكرة القط - 

 أحضر الكرسي - 

 Task analysisالهدف  تبسيط

 to break down the task into small stepsىك تحميؿ اليدؼ إلى أبسط صكرة ليسيؿ تدريسو عمى الطفؿ 

 "4/5احمد سكؼ يقفز بكمتا قدميو في مكانو بنسبة "اليدؼ : مثال

 .4/5احمد سكؼ يقفز في مكانو بكمتا قدميو بمسكو مف اإلبطيف بنسبة -

 .4/5مكانو بكمتا قدميو بمسكو مف الذراعيف بنسبة احمد سكؼ يقفز في -

 .4/5احمد سكؼ يقفز في مكانو بكمتا قدميو بمسكو مف الككعيف بنسبة -

 .4/5احمد سكؼ يقفز في مكانو بكمتا قدميو بمسكو مف الساعديف بنسبة -



 .4/5احمد سكؼ يقفز في مكانو بكمتا قدميو بمسكو مف اليديف بنسبة -

 .4/5مكانو بكمتا قدميو بمسؾ إصبع كاحد بنسبة  احمد سكؼ يقفز في-

 .4/5احمد سكؼ يقفز في مكانو بكمتا قدميو بالتقميد بنسبة -

 .4/5احمد سكؼ يقفز في مكانو بكمتا قدميو بالتكجييات المفظية بنسبة -

 .4/5احمد سكؼ يقفز في مكانو بكمتا قدميو بالطمب بنسبة -

 خطوات الزيارة المنزلية3 - 

 .مكعد الزيارةتحديد 

 .التأكد مف كجكد األىؿ في البيت

 .عمؿ مخالطة اجتماعية مع األـ كالطفؿ

 .اخذ الدرجة النيائية لؤلىداؼ السابقة

 .عمؿ مخالطة اجتماعية قصيرة مع الطفؿ

 .تقديـ اليدؼ المراد تعميمو لؤلـ كشرح الغرض منو

 .تقـك المدرسة بأخذ الخط القاعدم لميدؼ الجديد أك المستمر

 .عمؿ نمكذج أماـ األـ لميدؼ مع التشجيع كالتسجيؿ

 .تقـك األـ بعمؿ النمكذج لميدؼ أماـ المدرسة مع التشجيع كالتسجيؿ

 .يجب استطالع رأم األـ باليدؼ كالتأكد مف فيميا لو

تقـك المدرسة بتسجيؿ األىداؼ التي أعطيت لمطفؿ في كرقة التقرير األسبكعي، كذلؾ بعد سؤاؿ األـ عف 
 .ىداؼ التي تختارىا لتقـك المدرسة بتدريبيا عمييااأل

 :تفاصيل خطوات الزيارة المنزلية

 .االستعداد المسبؽ لمزيارة كتحضير أكراؽ النشاط كاألدكات المستعممة لتنفيذ األىداؼ

مف يقـك الكصكؿ إلى المنزؿ في الكقت المحدد ثـ االستئذاف لمدخكؿ لتأدية الزيارة بعد التأكد مف كجكد األـ أك 



 .بالتدريس كمف أف الطفؿ عمى استعداد مف الناحية الصحية

 .إخبار السائؽ بالعكدة في الميعاد المسجؿ بدفتر المكاصالت

الجمكس مع األـ كالطفؿ حيث تقـك المدرسة بعمؿ مخالطة اجتماعية مع األـ أكال حيث تسأليا عف صحة الطفؿ 
تدريب عمييا أـ ال كاألسباب ثـ تقـك بمالعبة الطفؿ كالكالـ كطريقة استيعابو لؤلىداؼ السابقة كىؿ أتـ اؿ

 .معو بطريقة كدية لجذب اىتمامو كتييئتو نفسيا لكجكدىا

تأخذ المدرسة أكراؽ النشاط السابقة التي كانت مع األـ كتقـك بأخذ الدرجة النيائية لكؿ ىدؼ حتى تتأكد مف 
نجازه لو  .إتقانو كا 

عمؿ مخالطة مع الطفؿ عف طريؽ لعبة أك حركات تنشيطية لكي يستعيد نشاطو إعطاء الطفؿ فترة راحة كذلؾ ب
 .كذلؾ حسب الطفؿ كحسب نكع إعاقتو

تشرح المدرسة اليدؼ الجديد لؤلـ كذلؾ بعد إعداد أدكاتو بحيث تجعميا تفيـ الغرض منو كمدل أىميتو مف جميع 
 .النكاحي 

تقانو ثـ تقـك بعمؿ  تقـك المدرسة بأخذ الخط القاعدم لكي نتأكد مف مدل مقدرة الطفؿ عمى تعمـ ىذا اليدؼ كا 
نمكذج أماـ األـ عف كيفية تدريس اليدؼ ككسيمة التشجيع ككيفية التسجيؿ كذلؾ عمميا عمى أف تقـك األـ 

 .بعمؿ نمكذج أماميا

ألـ أك تقرأه تقـك بالمناقشة كاستطالع رأم األـ باليدؼ كالتأكد مف فيميا لكرقة النشاط كذلؾ أما أف تقرأه ا
 .المدرسة ليا مع شرحو

 .يجب التأكد مف عمؿ مخالطة مع الطفؿ بيف كؿ ىدؼ جديد كذلؾ لمسيطرة عمى اىتماـ الطفؿ كحتى ال يمؿ

تقـك المدرسة بتسجيؿ األىداؼ التي أعطيت لمطفؿ في كرقة التقرير األسبكعي كذلؾ بعد سؤاؿ األـ عف األىداؼ 
دريسيا كمدل إمكانية تنفيذ تمؾ الرغبات بناء عمى ما سبؽ كسجؿ في قائمة التي تختارىا لتقـك المدرسة بت

 .اختبار السمكؾ

 .فيما تبقى مف الكقت العكدة إلى المخالطة االجتماعية

 :المبكر أنواع التقييم في برامج التدخل.  4

 Formal assessmentتقييـ رسمي : أكالن 

 Informal assessmentتقييـ غير رسمي : ثانيان 

 Curriculum assessmentتقييـ منياجي : ثالثا  



 On going assessmentتقييـ مستمر : رابعان  

 formal assessmentالتقييم الرسمي : أوال

كىك  sheet كىك اختبار الصكرة الجانبية لتطكر الطفؿ  developmental profile يشتمؿ التقييـ الرسمي عمى 
قائمة يسجؿ فييا كؿ ما يحصؿ عميو الطفؿ مف ميارات فشؿ أك نجاح كالتقرير النفسي كىذا االختبار مكتكب 

 . Alpren Bollكمدكف كمقنف ال يمكف تغيير بنكده كىك مف تأليؼ 

 :ويطبق هذا االختبار مرتين في السنة 

 .ا الطفؿ كتحديد ما يعرفو كما ال يعرفولمتعرؼ عمى مناطؽ القكة كالضعؼ التي يعاني منو:  في بداية السنة

كذلؾ لمعرفة مدل تقدـ الطفؿ كاستفادتو مما تـ تدريسو لو مف خالؿ ىذه السنة : التدريسية في نهاية السنة
 :كيقيس ىذا االختبار العمر العقمي في القدرات التالية

 physical ageالعمر الجسمي 

كيتحدد مف خالؿ قياس النمك كالتطكر الجسماني كقكة العضالت كالقدرة عمى القياـ    بمجمكعة مف الميارات   
 . الحركية مثؿ القفز عمى قدـ كاحدة أك بكمتا قدميو أك يستعمؿ المقص أك يقذؼ الكرة لشخص كبير أمامو

 self help ageالعمر في المساعدة الذاتية 

رة الطفؿ عمى تحمؿ المسؤكلية كاالعتماد عمى النفس في المأكؿ كالممبس كقضاء كيتحدد مف خالؿ قياس مقد
 .احتياجاتو الخاصة

 social ageالعمر في المخالطة االجتماعية  

كيتحدد مف خالؿ قدرة الطفؿ عمى إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخريف مف أقارب كصداقة مع الكبار ككذلؾ 
 .ية التي يكاجييا الطفؿحسف التصرؼ في المكاقؼ االجتماع

 academic age or cognitive ageاالدراكي 0العمر المعرفي األكاديمي 

كيتحدد مف خالؿ قياس القدرات الخاصة لؤلطفاؿ قبؿ سف المدرسة مف حيث التعميـ المعرفي كغيره مف األمكر 
أك يشير إلى األلكاف أك  6ك  3الحسابية مثؿ قدرة الطفؿ عمى أف يرسـ خط رأسي أك يتعرؼ عمى مفيـك العدديف 

 .أك مثمث أك مربع+ يرسـ عالمة 

 communication ageالعمر في مجال االتصال 

كيتحدد مف خالؿ قياس الميارات الخاصة بمغة تعبيرية أك استقبالية سكاء باإلشارة أك باليميمات كغير لفظية كقد 



 .تككف كالمية أك مكتكبة

كىذه القائمة يسجؿ فييا كؿ ما حصؿ عميو الطفؿ مف ميارات  sheet يؿ كيشتمؿ االختبار عمى قائمة التسج
 فشؿ أك نجاح بطريقة مختصرة  ، كصفحات قائمة التسجيؿ ىي عمى شكؿ رسـ بياني كمقسـ إلى مربعات

blocks  أك صناديؽ boxes  ككؿ صندكؽ محدد بعدد مف األشير كقيمة كؿ صندكؽ تختمؼ عف اآلخر
 :كىذا االختبار مقنف كال يمكف التغيير فيو مع مراعاة البنكد التالية 12كالبعض أشير  6فالبعض قيمتو 

 .تقـك المدرسة بتطبيؽ اختبار الصكرة الجانبية لتطكر الطفؿ في الزيارة األكلى

 .تقـك بمناقشة نتائج االختبار مع المشرفة

 .لمدرسةتقـك األخصائية النفسية بمراجعة نيائية لالختبار مع كؿ مف المشرفة كا

تقـك المدرسة بكتابة تقرير مختصر عف نتيجة االختبار كتسجيؿ العمر العقمي لمطفؿ في كؿ قدرة مف 
القدرات باإلضافة إلى ذكر بعض الميارات التي يعرفيا الطفؿ باختصار كما كردت في اختبار الصكرة 

 .الجانبية لتطكر الطفؿ

خصائية النفسية بعمؿ اختبار آخر لنفس الطفؿ في أقرب في حالة كجكد شؾ في دقة تنفيذ االختبار تقـك األ
 .فرصة لمتكصؿ إلى نتيجة دقيقة تتناسب مع قدرات الطفؿ

 :طريقة تطبيق االختبار

يحدد الصندكؽ الذم يحتكم عمى العمر الزمني لمطفؿ ثـ نرجع لمخمؼ بمككيف لمطفؿ المعكؽ أما الطفؿ الطبيعي 
 .ترجع بمكؾ كاحد فقط

المنزلية في التأكد مف قدرة الطفؿ عمى تأدية بعض الميارات المكجكدة في االختبار مف خالؿ تبدأ المدرسة 
األسئمة التي تقـك بتكجيييا إلى األـ مع تنفيذ بعض األسئمة كتجريبيا مع الطفؿ كمما أمكف ذلؾ لمحصكؿ 

 عمى أدؽ النتائج

تمريف في النزكؿ إلى أسفؿ حتى تقابؿ أكؿ عمى السؤاؿ الصحيح مس( الدائرة)تستمر المدرسة في كضع العالمة 
فشؿ ثـ نصعد مرة ثانية حتى تحصؿ عمى بمككيف نجاح بعد ذلؾ تنزؿ إلى أكؿ فشؿ قابميا كتستمر في 

 .النزكؿ إلى أف تحصؿ عمى بمككيف فشؿ فتتكقؼ

  

 :مالحظة  

سنيـ أك تدني قدراتيـ بسبب قد يصادؼ المدرسة أطفاؿ ال تحصؿ ليـ عمى بمككيف نجاح متتالييف أما لصغر * 



 .اإلعاقة الشديدة

 .كقد ال تحصؿ المدرسة عمى بمككيف فشؿ متتالييف كذلؾ لكبر عمر الطفؿ ، كارتفاع مستكل قدراتو* 

 :كيفية التسجيل 

تحصؿ المدرسة عمى الرصيد القاعدم مف البمكؾ أك الصندكؽ الذم : baseline credit الرصيد القاعدي 
 .كالذم يعتبر أعمى في القيمة مف أم صندكؽ آخراجتيزت كؿ بنكده 

يتككف مف مجمكع الشيكر المتفرقة لمبنكد التي نجح فييا الطفؿ كالتي : additional creditالرصيد اإلضافي 
 .تقع بيف بمككات الفشؿ كالنجاح

 .ىك مجمكع الرصيد القاعدم كالرصيد اإلضافي :العمر العقمي ألي قدرة يقيسها االختبار

مكجز عف الميارات التي يعرفيا + يشتمؿ عمى نتائج اختبار الصكرة الجانبية لتطكر الطفؿ : رير النفسيالتؽ
 .الطفؿ

 :األدوات الالزمة الختبار الصورة الجانبية

ألكاف شمع، أكراؽ، مقصات، مكعبات ممكنة، صكر بيا أحداث، بطاقات عمييا صكر، قصة أطفاؿ، كرة كبيرة، 
سـ، بطاقة مرسـك عمييا  5ة تنس، أقالـ رصاص، بطاقة مرسـك عمييا دائرة قطرىا كرة متكسطة الحجـ، كر

مثمث، بطاقة مرسـك عمييا مربع، قفؿ بمفتاح، حمكل أك لباف، حبؿ لمقفز، بطاقات لمحركؼ، بطاقات لؤلعداد، 
سكستو، مجالت مصكرة ليتـ القص منيا، قطعة قماش بيا زرار، قطعة قماش بيا كبسكنات، قطعة قماش بيا 

قطعة قماش بيا رباط حذاء، دائرة مطبكعة بحجـ عممة فضة، عمالت معدنية بقيـ مختمفة، عجالت معدنية 
جكارب كحذاء، ككب لمشرب، ممعقة كشككة كطبؽ، سكينة سفرة كطعاـ طرم )بأحجاـ مختمفة، أدكات مف المنزؿ 

 (.ممكف فرده لعمؿ سندكيش، درج، صكرة لمطفؿ، معطؼ أك قميص

 Informal assessmentالتقييم غير الرسمي : ثانيا

ىك عبارة عف مالحظة دقيقة كطكيمة تقـك بيا  المدرسة لسمكؾ الطفؿ كيبدأ مف بداية السنة التدريسية حنى 
 .نيايتيا كتستفيد المدرسة مف ىذه المالحظة في كضع الخطة التعميمية لمطفؿ ككيفية التعامؿ معو

 Curriculum assessmentالتقييم المنهاجي : ثالثا

  

 :من أدوات هذا التقييم

checklist: 



كىك كراسة اختبارات السمكؾ كيطبؽ في الزيارة الثانية لممدرسة كىك المنيج الذم يتـ تدريسو، كلكؿ طفؿ 
checklist  كيشتمؿ عمى ( السنة الدراسية -تاريخ ميالده -اسـ المدرسة -اسـ الطفؿ)خاص بو كيكتب عميو

 :five core areasخمس مناطؽ تعميمية 

 .socializationالمخالطة االجتماعية  -

 .cognitiveالمجال اإلدراكي  -

 languageالمجال اإلتصالي  -

 .self helpالمساعدة الذاتية  -

 .motorي المجال الحرك -

 .infant stimulationتنشيط الطفل الرضيع  -

card file وطريقة استعماله: 

كلكنيا بطاقات مكضحة كمفسرة تمجأ إلييا المدرسة حيف  checklist يحتكم عمى نفس األىداؼ المكجكدة في 
اختيار ما يالئـ يصعب عمييا تدريس اليدؼ كليس مف الضركرم التقيد بجميع البنكد المكجكدة في البطاقة بؿ 

 .قدرات الطفؿ كبيئتو

كفي حالة احتياج المدرسة لتفسير ىدؼ مف منطقة مف المناطؽ التعميمية المكجكدة في كراسة اختبارات السمكؾ 
checklist  عمييا اتباع ما يمي: 

 .تحديد المنطقة التعميمية التي اختير منيا اليدؼ

 .تحديد رقـ اليدؼ

اليدؼ ككذلؾ البطاقة التي تسبقيا أك التالية ليا ككضعيا في شكؿ رأسي  إظيار البطاقة المحتكية عمى
 .حتى يسيؿ إرجاع البطاقة المحتكية اليدؼ إلى مكانيا

Manual : 

 .كىك كتيب يكجد بو معمكمات معينة عف البرنامج كطرؽ تنفيذه

  

 On going assessmentالتقييم المستمر : رابعا



 :التدريسية حتى نيايتيا كمف أدكاتوكسيستمر مف بداية السنة   

األسبكع كفقا لنظاـ متبع  تبقى مع األـ حيث تقـك بتدريس طفميا خالؿ  :activity chartورقة النشاط 
 .كمتعارؼ عميو بيف األـ كالمدرسة المنزلية

 كيحتكم عمى :weekly report التقرير األسبوعي

أثناء تدريسو لؤلىداؼ خالؿ األسبكع الماضي ككذلؾ مالحظات األسرة كالتي تشمؿ مدل تجاكب الطفؿ * 
 .مقترحات األـ كالصعكبات التي كاجيتيا خالؿ التعميـ

 .مالحظات المدرسة كيدكر حكؿ الطفؿ كاألـ كالجك العاـ المييأ لمتدريس أثناء الزيارة المنزلية* 

 .معمكمات عف حالة الطفؿ الصحية كالسمككية* 

 عند األـ كتشمؿ اليدؼ كالخط القاعدم ككسيمة التشجيع كىؿ ىك جديد أـ مستمرجدكؿ باألنشطة التي تركت * 

كىك مف أساسيات عمؿ المشرفة لمتابعة خطة سير العمؿ مع   :behavior log ورقة تسجيل السموك 
الطفؿ حيث يتـ فييا تسجيؿ اليدؼ كالخط القاعدم لو ثـ تاريخ البدء بو كمقترحات األسرة تحت بند 

 .كتاريخ إنجاز اليدؼ كفقا لما كرد في التقرير األسبكعي لكؿ زيارة منزلية المالحظات

 مقياس الصورة الجانبية5. 

 

 :قائمة تطور العمر الجسمي 

 (اشهر 6 –صفر : حديثي الوالدة)النصف األول من السنة األولى 

 عمى األقؿ؟عندما يككف ممقيا عمى بطنو، ىؿ يرفع الطفؿ رأسو إلى أعمى بدكف دعـ لمدة دقيقة 

 ىؿ يستطيع الطفؿ أف يتدحرج مف عمى بطنو إلى ظيره كبالعكس بدكف مساعدة؟

كبطنو مرتفعا )أك عمى ركبتيو ( كبطنو عمى األرض)ىؿ يتنقؿ الطفؿ مف مكاف إلى آخر بأم طريقة؟ بالزحؼ 
 .بأم طريقة  تمكنو مف مكاصمة التقدـ ما عدا التدحرج( عف األرض

  

 (شهر 12 – 7من : 1الرضيع )النصف الثاني من السنة األولى 

أك ىؿ يمتقط الشيء بكؿ ( ىكذا ينجح)ىؿ يستعمؿ الطفؿ إصبع اإلبياـ مع إصبع آخر أك إصبعيف ليمتقط شيئا 
 (كبيذه الطريقة يفشؿ)يده 



مساعدة كلكنو ال ىؿ ينتقؿ الطفؿ مف كضع الزحؼ أك الجمكس إلى كضع الكقكؼ؟ قد يستعيف الطفؿ بشيء ما ؿ
 .يستطيع بأم شخص

؟ كبيذا البند يككف قد نجح فيما لك ساؿ لعابو بسبب التسنيف أك ( الريالة)ىؿ تكقؼ الطفؿ عف سيالف المعاب 
 .أثناء األكؿ 

 (شهر 18 – 13من : 2الرضيع)من سنة إلى سنة ونصف 

زيف أك ممسكا بيد شخص لمساعدتو؟ مستندا عمى الحائط، الدراب( كاقفا كليس زاحفا)ىؿ يصعد الطفؿ السمـ 
 .كاضعا كمتا القدميف عمى كؿ درجة كبيذه يككف قد نجح

 ىؿ يمشي الطفؿ جيدا بدكف مساعدة داخؿ المنزؿ كبدكف أف يراقبو اخذ بحيث ال يقع أك يتعثر باألشياء؟

 ىؿ يفؾ الطفؿ الغطاء الكرؽ عف قطعة الحمكل أك قطعة المباف أك أم شيء ممفكؼ بكرؽ؟

 (شهر 24 – 19من : 1مرحمة ما بعد الرضاعة رقم)سنة ونصف إلى سنتين من 

ىؿ يقذؼ الطفؿ الشيء عمى بعد متر كاحد عمى األقؿ باالتجاه الذم يريده؟ في حالة ما إذا قذؼ األشياء إلى 
 .أم اتجاه عفكا فال نعتبره قد نجح

بالصعكد عمى السمـ كبنفس الطريقة ىؿ يصعد الطفؿ السمـ بكضع قدـ كاحدة عمى كؿ درجة؟ عمى أف يستمر 
 .السابقة، كلكف ربما يضع قدميو عمى كؿ درجة أثناء النزكؿ

 .ىؿ يقكد الطفؿ الدراجة بثالث عجالت مستخدما البدالة لمسافة ثالثة أمتار عمى األقؿ كيدكر عمى ممؼ كاسع

 (شهر 30 – 25من : 2مرحمة ما بعد الرضاعة رقم)من سنتين إلى سنتين ونصف 

رسمت خط عمكدم مستقيـ ىؿ يستطيع الطفؿ أف يرسـ مثمو مستخدما القمـ، أك ألكاف الشمع أك فرشاة رسـ؟  لك
 .السؤاؿ ىك ىؿ لدل الطفؿ القدرة الكافية لمتنسيؽ بيف العيف كاليد لرسـ خط بدال مف الشخبطة

مثؿ درجة )ؿ عف األرض سـ عمى األؽ 20ىؿ يقفز الطفؿ بكمتا قدميو معا دكف أف يقع مف أعمى شيء  يرتفع 
 (سمـ أك صندكؽ

ىؿ يستطيع الطفؿ أف يتحرؾ مف مكاف آلخر قفزا أك كثبا بكمتا قدميو معا؟ كعمى الطفؿ أف يككف قادرا لكي 
 .يذىب بيذه الطريقة لمسافة ثالثة أمتار عمى األقؿ

 (شهر 36 – 13من : 3مرحمة بعد الرضاعة )من سنتين ونصف إلى ثالث سنوات 

الطفؿ المقص بيد كاحدة لقص كرقة أك قطعة قماش؟ كاليد األخرل قد يستعمميا لحمؿ الكرقة أك  ىؿ يستعمؿ



الطفؿ يجب أف يككف قادرا عمى استخداـ المقص لمقص اكثر . قطعة القماش، أك قد يحمميا لو شخص آخر
 .مف التمزيؽ

 نصؼ متر عمى األقؿ؟ىؿ يستطيع الطفؿ أف يقفز لؤلماـ عمى قدـ كاحدة بدكف ساند لمسافة كاحد ك

ىؿ يصعد الطفؿ عادة السمـ كييبط منو كاضعا قدـ كاحدة عمى كؿ درجة؟ كقد يستخدـ الحائط أك الدرابزيف كلكف 
 .ىذا ال ييـ كعادة لمتكازف أك كساند

 (:شهر 42 – 37من : مرحمة ما قبل المدرسة)سنوات ونصف  3سنوات إلى  3من 

 .متر عمى األقؿ 1,5آلخر بالغ كاقؼ عمى بعد ( م حجـمف أ)ىؿ يستطيع الطفؿ أف يرمي بكرة 

ىؿ يمسؾ الطفؿ اكرة الباب الداخمي كيفتحو؟ عمى سبيؿ المثاؿ ال بد أف يككف الطفؿ قادرا عمى أف يمؼ األكرة 
 .كيدفع باب الحماـ غير المقفؿ ليفتحو

عمى أف ال يبتعد عف الخط سـ مرسكمة عمى كرقة  5ىؿ يستطيع الطفؿ أف يستخدـ المقص ليقص دائرة قطرىا 
ممـ داخؿ أك خارج الدائرة؟ عمى الطفؿ أف يحمؿ الكرقة كيدكرىا بيد كاحدة بينما يقص باليد  5اكثر مف 
 األخرل؟

 (شهر 54 – 43من : مرحمة ما قبل المدرسة: )سنوات 4عمر 

مف أمامو؟ عمى  المقذكفة لو مف شخص بالغ يقؼ عمى بعد متر كنصؼ( مف أم حجـ)ىؿ يمتقط الطفؿ الكرة 
 .مف المرات% 50الطفؿ أف يمتقط الكرة 

متر عمى األقؿ دكف الحاجة إلى أف يقؼ  3ىؿ يستطيع الطفؿ أف يقفز  إلى األماـ عمى قدـ كاحدة لمسافة 
 .كيعاكد القفز

كف ىؿ يقفز الطفؿ عف الحبؿ بقدـ كاحدة كبكمتا قدميو مرتيف عمى األقؿ، أك يستطيع أف يقفز عف عدة أشياء د
 (.سـ عمى األقؿ 20األشياء يجب أف تككف عمى ارتفاع )تكقؼ؟ 

 (شهر 66 – 55من : مرحمة ما قبل المدرسة)سنوات  5عمر 

 (قفؿ بمفتاح)ىؿ يستطيع الطفؿ أف يستخدـ المفتاح لفتح كقفؿ الباب؟ 

األقؿ لمسافة  ىؿ يستطيع الطفؿ عمؿ كرة مف الطيف صمبة بما فيو الكفاية لتبقى متماسكة عندما تقذؼ عمى
متر، أدكات أخرل مثؿ طينة أك عجينو يمكف أف تستعمؿ كيمـز لنجاح الميمة القدرة عمى القذؼ  2,25

 .متر 2,25لمسافة 

ىؿ يستطيع الطفؿ أف يمعب الحجمة؟ ىذا يتضمف القدرة عمى الحجؿ عمى قدـ كاحدة عمى نقطة معينة ليحجؿ 



 .كيدكر بدكف السقكط ثـ يستمر بالحجؿ

 (شهر 78 – 67: 1ت المرحمة االبتدائيةسنوا 6

ىؿ يستطيع الطفؿ أف يتزحمؽ؟ التزحمؽ يعني أف يككف الطفؿ قادر عمى دفع قدـ كاحدة بانزالؽ كاحدة بعد 
يمكف أف يككف ىناؾ محاكالت غير ناجحة، لكف في معظـ الكقت يستطيع الطفؿ أف يقطع عمى . األخرل

 .األقؿ ثالثة أمتار

 سـ عنيا؟1,2يقص صكرة لحيكاف أك شخص بدكف أف يبعد اكثر مف  ىؿ يستطيع الطفؿ أف

ىؿ يستطيع الطفؿ أف ينط الحبؿ؟ الطفؿ يجب أف يككف قادرا عمى مسؾ طرفي الحبؿ كالنط أك الحجؿ أك القفز 
 .لثالث مرات متتالية عندما يككف الحبؿ فكؽ رأسو أك اسفؿ قدميو

 (شهر 90 – 79: 2المرحمة االبتدائية )سنوات  7

 ىؿ يستطيع الطفؿ أف يمتقط كيحمؿ كرسي مطبخ أك سفرة مف غرفة إلى أخرل؟

ىؿ يستطيع الطفؿ أف يجرم سريعا لدرجة كافية  حتى يتسابؽ مع طفؿ عادم غير معكؽ عمره ثمانية سنكات 
 في سباؽ أك لعبة المساكة؟

الطفؿ يجب أف )متر  2,5ة مف مسافة ىؿ يستطيع الطفؿ أف يمسؾ كرة تمسؾ بيد كاحدة عندما تحذؼ إليو برؽ
 (مف الكقت% 50يمسكيا عمى األقؿ 

 (شهر 102 – 91: 3المرحمة االبتدائية )سنوات  8

. محاكالت 4ىؿ يستطيع الطفؿ أف يشعؿ عكد كبريت؟ الطفؿ يجب أف يككف قادرا عمى إشعاؿ الكبريت خالؿ 
 6ليذه المرحمة أعطي  36أك  35ط نمرة إذا كاف ىذا الشيء يعتبر غير مناسب فاستعممي فؽ: مالحظة)

 .(شيكر بدال مف أربعة لكؿ ميمة

 ىؿ يستطيع الطفؿ أف يستعمؿ مفتاح المنزؿ كيفتح الباب األمامي كالخمفي لممنزؿ؟

 ىؿ يستطيع الطفؿ أف يغمز بعيف كاحدة عندما يطمب منو بدكف إغماض العيف األخرل؟

  

 (شهر 114 – 103المرحمة االبتدائية النهائية )سنوات  9

 ىؿ يستطيع الطفؿ أف يصفر لحف معركؼ؟



سنة  11 – 10ىؿ يتبارل الطفؿ بالرياضة مثؿ كرة القدـ، السمة، الطائرة أك العدك مع أطفاؿ آخريف مف عمر 
 كيظير عمى األقؿ نفس ميارة األطفاؿ اآلخريف مف المجمكعة؟

 خالؿ حركة سير معتدلة؟ىؿ عند الطفؿ الميارة الكافية ليقكد دراجة في الشارع أك 

 :قائمة تطور المساعدة الذاتية

 (شهور 6 –من صفر : حديثي الوالدة)النصف األول من السنة 

 ىؿ يحاكؿ الطفؿ الحصكؿ عمى أدكات أمامو قريبة كلكنيا بعيدة عف متناكؿ يدخ؟

أك باألصابع أك ثكاني عمى األقؿ؟ قد يفعؿ ىذا بمسؾ اليد كميا  5ىؿ يمسؾ الطفؿ بشخص أك بأداة لمدة 
 .بإصبع كاحدة 

بيديو أك بقدميو عندما يشرب منيا كفي حالة ( ليس مف الضركرم أف يسندىا)ىؿ يمسؾ الطفؿ بزجاجة رضاعة 
 .الرضاعة الطبيعية يعطي إشارة صح في حالة إمساكو بالصدر أثناء الرضاعة 

 (شهر 12 – 7: 1الرضيع)النصف الثاني من السنة األولى 

 فؿ بالمبس بفتح ذراعيو لمبس الكـ أك دفع قدمو لمبس الحذاء ؟ىؿ يساعد الط

ىؿ يستطيع الطفؿ أف يتجكؿ داخؿ المنزؿ بدكف أف يحتاج لممراقبة باستمرار ربما ىناؾ حاجة لمكشؼ عمى 
 الطفؿ بيف الحيف كاآلخر لمعرفة مكانو كنشاطو ؟

 ىؿ يستطيع الطفؿ أف يشرب مف زجاجة أك ككب يحمميا شخص آخر ؟

 (شهر 18 – 13الرضيع )سنة إلى سنة ونصف  من

ىذا يجب . ىؿ يخمع الطفؿ حذاءه أك كمساتو بدكف مساعدة؟ الحذاء يجب أف يككف مفككؾ قبؿ أف يخمعو الطفؿ
 .أف يككف مف ضمف خمع المالبس كليس عمى صكرة لعب

بحيث ال يكب  ىؿ يشرب الطفؿ مف ككب صغير بدكف مساعدة؟ الطفؿ يجب أف يمسؾ الككب بميارة كافية
 .كثيرا 

 ىؿ يستعمؿ الطفؿ ممعقة بدكف مساعدة كمع قميؿ مف السكب عمى مالبسو ؟

  

 (شهر 24 – 19:  1مرحمة ما بعد الرضاعة)من سنة ونصف إلى سنتين 



ىؿ يعرؼ الطفؿ الفرؽ بيف الطعاـ كاألشياء التي ال تؤكؿ؟ بالرغـ مف انو يضع شيئا غير الطعاـ في فمو إال انو 
 .يمضغو كال يبمعو ال 

 ىؿ يستطيع الطفؿ أف يخمع معطفو بدكف مساعدة عندما تككف األزرار كالسكستة مفتكحة ؟

لكف ( الممعقة يمكف أف تككف مفضمة اكثر)ىؿ يستعمؿ الطفؿ شككة ألكؿ الطعاـ الجامد عندما تتكفر الشككة؟ 
 .الطفؿ قد يظير القدرة عمى استعماؿ الشككة أماـ اآلخريف 

 (شهر 30 – 25: 2مرحمة ما بعد الرضاعة)العمر سنتان إلى سنتين ونصف 

 ىؿ ينشؼ الطفؿ يده بدكف مساعدة بحيث يصبحكا جافيف بعد أف يككنكا قد غسمكا بكاسطة شخص آخر؟

ىؿ يفيـ الطفؿ كيبقى بعيدا عف األخطار العامة؟ االحتراس بأال يسقط عف الدرج أك مف مكاف مرتفع أك تكريتو 
 .ثؿ زجاج مكسكر كشكارع مزدحمة أك حيكانات غريبة، كؿ ىذه األشياء أمثمة ليذه الميارة خطر ـ

 ىؿ يستطيع الطفؿ أف يطعـ نفسو كميا باستعماؿ شككة كممعقة كزجاجة بالطريقة الصحيحة ؟

 (شهر 36 – 31: 3مرحمة ما بعد الرضاعة) العمر سنتان ونصف إلى ثالث سنوات 

 .م معطفو بدكف مساعدة؟ ىذا ال يتضمف التزريرىؿ يستطيع الطفؿ أف يرتد

 ىؿ يستطيع الطفؿ أف يفؾ أزرار كبيرة، سكست، رباطات أحذية ؟

ىؿ يستطيع الطفؿ أف يرتدم حذاءه؟ ليس مف الضركرم أف يمبس الطفؿ الحذاء الصحيح لمقدـ أك يربط أك يفؾ 
 الحذاء حتى ينجح بيذه الميمة ؟

 (شهر 42 – 37: 1مرحمة ما قبل المدرسة)ت ونصف العمر ثالث سنوات إلى ثالث سنوا

كالطفؿ ال يحتاج ليعيد . ىؿ يقـك الطفؿ باحتياجاتو المرحاضية بدكف مساعدة ؟ ىذا يعني الخمع، المسح كاالرتداء
 .تزرير األزرار أك ربط السحاب لكي ينجح في ىذه الميمة

 م ذلؾ االستيقاظ كالنـك كالبكؿ كالبراز؟ىؿ يتبكؿ الطفؿ اكثر مف مرة كاحدة في الشير عمى نفسو بما ؼ

 ىؿ يغسؿ الطفؿ عادة كجيو كيداه بطريقة مقبكلة كينشفيا بدكف مساعدة ؟

 (شهر 54 – 43: 2مرحمة ما قبل المدرسة )العمر أربع سنوات 

لى ىؿ يمبس الطفؿ نفسو تماما ما عدا ربط حذاءه كأشياء أخرل تحتاج إلى تزرير؟ الطفؿ يجب أف يككف قادرا ع
 .التحكـ بقميص عادم أك بمكزة بأزرار كبالسحابات



 (.الطفؿ يحتاج أف يذكر اكثر مف مرة)ىؿ يستطيع الطفؿ أف يخفي لعبة بترتيب عندما يطمب منو؟ 

ىؿ يستطيع الطفؿ أف يحضر صحف مف البسككيت كالحميب؟ ىذا يتضمف إحضار الصحف كالبسككيت كالحميب 
 .ف كصب الحميب عمى البسككيت في الصح

 (شهر 66 – 55: 3مرحمة ما قبل الدراسة )سنوات  5العمر 

 ىؿ يستعمؿ الطفؿ سكينة طعاـ لفرد المربى أك الزبدة عمى الخبز كالبسككيت ؟

كيقكؿ " الك"ىؿ يستطيع الطفؿ أف يجيب عمى التميفكف كيخبر الشخص الرسالة المحددة ؟ الطفؿ يجب أف يقكؿ 
مالحظة إذا لـ يتكافر تمفكف . )أك ال يستطيع الحضكر إلى التمفكفما إذا كاف الشخص المطمكب يستطيع 

 ( .شيكر 4شيكر بدال مف  6مف المساعدة الذاتية تأخذ مدة  27ك  25فيجب ترؾ ىذا البند، يككف البند 

ىؿ يستطيع الطفؿ أف يحضر ساندكيتش؟ ىذا يتضمف القدرة عمى إحضار الطعاـ الصحيح مف الثالجة أك 
 دكؽ الخبز ككضع األشياء معا بالسند كيش ؟الخزانة أك صف

 (شهر 78 – 67: 1المرحمة االبتدائية)سنوات  6العمر 

ىؿ يستطيع الطفؿ أف يستعمؿ السكيف بطريقة صحيحة لقطع المحمة كالخبز أك أم أطعمة مشابية ؟ المساعدة 
 .ربما تحتاج أف نقدـ لمطفؿ عند قطع أطعمة مثؿ الدجاج أك المحـ السميؾ 

 يفرشي أك يمشط الطفؿ شعره بعناية كافية بحيث ال يحتاج مساعدة شخص كبير إال في حاالت خاصة ؟ىؿ 

ىؿ يستطيع الطفؿ أف يقـك بميمات منزلية ال تحتاج أف تعاد مف قبؿ شخص كبير مرة في األسبكع؟ عمؿ 
 .الميمات بعد أف يطمب منو مقبكؿ 

 (شهر 90 – 79: 2المرحمة االبتدائية )سنوات  7العمر 

برة أك شاككش كمسمار؟ (  بدكف مساعدة)ىؿ بنى الطفؿ أك اصمح شيئا يحتاج إلى معدات  حقيقية  مثؿ خيط كا 
مثاؿ خياطة درزة أك تصميح عربة لمطفؿ، تعتبر . الكبار ربما يساعدكه بإعطاء التعميمات لكف ليس بالعمؿ

 .أمثمة جيدة 

لؾ إعداد حكض االستحماـ أك الدش كاالغتساؿ كتنشيؼ ىؿ يغسؿ الطفؿ بشكؿ مقبكؿ بدكف مساعدة؟ بما في ذ
 .نفسو

ىؿ يستعمؿ الطفؿ األداة المناسبة لمطعاـ المقدـ مثؿ شككة لمحمة كممعقة لمشكربة كسكينة لقطع كفرد الطعاـ بما 
 يناسب عادات العائمة ؟

 (شهر 102 – 91: 3المرحمة االبتدائية ) سنوات  8العمر 



ق عادة بما في ذلؾ اختيار المالبس المناسبة لممدرسة كالمناسبات الرسمية كاختيار ىؿ يختار الطفؿ ما سيرتدم
 المالبس الخارجية المناسبة لمطقس ؟

ىؿ لدل الطفؿ ميمتاف عمى األقؿ مثؿ ترتيب غرفة نكمو كمالبسو ؟ يعتبر غسؿ المالبس كككييا كتمميع 
 .يسمح بالتذكير لمقياـ بالميمتيف  .األحذية كتنظيؼ األثاث كمسحو كترتيب السرير أمثمة جيدة

بصفة جيدة بحيث يسمح ( مف الماؿ المكفر أك الماؿ المكتسب أك المخصصات)ىؿ يقتص الطفؿ كيكفر الماؿ 
 .لو بشراء بعض األشياء بنفسو بدكف أف يخبر شخصا كبيرا

 (شهر 114 – 103: المرحمة االبتدائية النهائية)سنوات  9العمر 

ء في كقت كاحد؟ يعني ىذا انو يعني يستطيع الذىاب إلى اكثر مف محؿ كاحد إذا لـ تكف ىؿ يشترم بضعة أشيا
 .كؿ األشياء المطمكبة مكجكدة في المحؿ ككذلؾ يستطيع حسب الماؿ المصركؼ كالفكة المستعممة 

أك  ىؿ اعد الطؼ اثنيف مف المأكؿ عمى األقؿ مثؿ البيض بأم طريقة، حبكب الفشار أك الشكربة مف العمبة
 الكعؾ أك الجمي ؟

ىؿ يستطيع الطفؿ أف يحمؿ كحده مسؤكلية رعاية حيكاف، قد يتطمب مساعدة شخص كبير بحسب حجـ الحيكاف 
يكائو عمى أساس منتظـ بدكف . كنكعو كلكنو يجب عمى الطفؿ أف يككف مسؤكال عف إطعاـ الحيكاف كغسمو كا 

 .احتياج إلى التذكير عمى الدكاـ 

 :الجتماعيقائمة تطور العمر ا

 (شهور 6من الوالدة حتى )النصف األول من السنة األولى 

ىؿ يظير الطفؿ انو يريد االنتباه إليو؟ يتضمف ىذا مد يده إلى أشخاص أك مناغاة أشخاص أك كقؼ البكاء 
 ( .كلكف ال يحممو)عندما يمعب معو أحد 

يتضمف ىذا البكاء لمحصكؿ عمى انتباه  ىؿ يثرثر الطفؿ أك يصدر أصكاتا أخرل قد تعتبر محاكالت لمحديث؟ ال
 .أحد أك زجاجة الرضاعة 

بالنسبة إلى أشياء غير مؤلمة مف ( الغضب، الرفض، الخكؼ أك االرتداد0ىؿ يظير الطفؿ انفعاالت سمبية 
 الناحية الجسمية مثؿ الطعاـ المكركه أك الغرباء ؟

 (رشه 12 – 7: 1الطفل الرضيع )النصف الثاني من السنة األولى 

في األكقات  المناسبة؟ أك بدال مف ىذا ىؿ يصفؽ الطفؿ بالتقميد كعندما يمعب مع " بام بام"ىؿ يمكح الطفؿ 
 أحد ؟



 ؟" أمي"أك " سيارتي"يعني ىذا أف الطفؿ يفيـ عندما يقكؿ أحد " لي"ىؿ يظير الطفؿ انو يعرؼ معنى 

 مف الكقت عمى األقؿ ؟% 25ىؿ يأتي الطفؿ عند الطمب 

 (شهر 17 – 13: 2الرضيع )من سنة إلى سنة ونصف 

ينظر إلى التمفزيكف، يرسـ بقمـ يبني، : دقيقة كىك يفعؿ شيئا مما يام 15ىؿ يبقى الطفؿ مشغكال كقانعا لمدة 
ينظر إلى صكرة يفعؿ نشاطا مشابيا آلخر؟ قد يفعؿ ىذا لكحده أك مع أطفاؿ آخريف كلكف ليس بمراقبة 

 .الكبار

يجب عميو أف يستطيع . ؿ بشيء مف مكاف أك شخص إلى مكاف آخر أك شخص آخر عند الطفؿ ىؿ يأتي الطؼ
 " .احضر بو إلى ماما"، "تعالي بو ىنا"أف يجد الشيء بإرشادات شفكية كينفذ اإلرشادات مثؿ 

عب الدكر ىؿ ييتـ الطفؿ باألشياء كباأللعاب التي يحبيا األطفاؿ اآلخريف؟ قد ال يستطيع الطفؿ أف يشارؾ أك يؿ
 .مع أطفاؿ آخريف 

 (شهر 24 – 19: 1مرحمة ما بعد الرضاعة )من سنة ونصف إلى سنتين 

ىؿ يظير الطفؿ الغيرة عندما ينتبو أحد إلى أشخاص آخريف خصكصا أشخاص مف العائمة؟ قد تظير الغيرة 
 .شياء األخرل كالغضب أك التصرفات الطفكلية أك الضكضائية أك طمبو أف يككف محمكال أك تعبيرات األ

ىؿ يستطيع الطفؿ أف يمعب بمعبة سيمة الكسر  مثؿ بالكف أك طيارة مف الكرتكف بدكف أف يكسرىا فكرا ؟ قد 
يحدث أف تنكسر المعبة كلكف الطفؿ يجب عميو أف يظير انو يعرؼ الطريقة المناسبة التي مف المفركض أف 

 .مرة أك مرتيف بدكف أف يكسرىا يستعمؿ المعبة بيا كما يجب عميو أف يستطيع المعب بيا 

 .ىؿ ييتـ الطفؿ باستكشاؼ األماكف الجديدة مثؿ بيت صديؽ أك حديقة جار ؟ ال تكفي العيف فقط 

 (شهر 30 – 25: 2مرحمة ما بعد الرضاعة )من سنتين إلى سنتين ونصف 

أك لعبات معينة  ىؿ يذكر الطفؿ جنسو أك جنس اآلخريف؟ مقبكؿ منو إظيار انو يعرؼ أف مالبس أك أنشطة
 .تناسب جنسا دكف اآلخر 

ىؿ يحب الطفؿ أف يساعد كالديو م البيت؟ ىؿ يستمتع باألنشطة مثؿ التقاط األشياء عف األرض أك كضع كرؽ 
 الشجر في سمة، أك نفض التراب، أك إعداد مائدة الطعاـ أك رفعيا ؟

مرحاض؟ يجب أف تككف اإلشارات اكثر مف ىؿ يظير الطفؿ بالطمب أك باإلشارات احتياجو إلى الذىاب إلى اؿ
 .إظيار العصبية كاف تظير الطفؿ في حاجة إلى الذىاب إلى المرحاض 

 (شهر 36 – 31: 3مرحمة ما بعد الرضاعة )من سنتين ونصف إلى ثالث سنوات 



التتابع أك ىؿ يتبع القكاعد في العاب جماعية يشرؼ عميو شخص كبير؟ قد تشمؿ قكاعد الجمكس في دائرة أك 
 .التكجييات أك تقميد القائد أك تقميد أنشطة أشخاص الجماعة اآلخريف 

ىؿ يستطيع الطفؿ أف يمعب بالدكر؟ يعني ىذا أف الطفؿ يفيـ فكرة انتظاره أف شخصا يمعب قبمو كيسمح 
 مف الكقت ؟% 75لآلخريف أف يمعبكا األكؿ 

طريقة  مناسبة؟ مثال ال يجر الطفؿ عربة عمى رأسيا ىؿ يعرؼ الطفؿ ما تستطيع كال تستطيع المعبات عممو ب
بدال مف العجالت كال يستعمؿ بندقية لعبة ليقطع شجرة كيعرؼ أف المعبات مف الكرتكف ال تستطيع المشي 

 .قد يحصؿ أف يحدث كاحد مف ىذه األحداث مف كقت إلى آخر كلكف ليس كثيرا أك عادة . عمييا

 (شهر 42 – 37: 1مرحمة ما قبل المدرسة )صف من ثالث سنوات إلى ثالث سنوات ون

ىؿ يمعب الطفؿ ألعابا جماعية مع األطفاؿ اآلخريف مثؿ الصياد، االستغماية، الحجمة، نط الحبؿ، البمية 
 .بدكف اإلشراؼ المستمر( الجمكؿ)

ناء دقيقة عمى األقؿ مع طفؿ مف نفس السف في ميمة كاحدة مثؿ الب 30ىؿ يستمر الطفؿ في العمؿ لمدة 
 .بالمكعبات، المعب بالرمؿ أك بالطيف أك لعب المحالت التجارية أك لعب المدرسة، أك لعب البيت 

ىؿ يظير الطفؿ انو يعرؼ أف األشخاص اآلخريف يممككف أشياء معينة عندىا يجب أف يستعمميا بدال مف أف 
 مح لمطفؿ أف يأخذىا ؟كىؿ يعرؼ أيضا أف الصاحب عنده االختيار األكؿ كقد ال يس. يأخذىا مباشرة 

 (شهر 54 – 43: 2مرحمة ما قبل المدرسة ) سنوات  4

ىؿ يرسـ الطفؿ شخصا بحيث يستطيع شخص كبير أف يميز ما رسـ ؟ ليس مف الضركرم أف يككف الرسـ 
شخصا كامال كلكف يجب أف يككف إما رأس جسـ أك رأس كعيف أك انؼ أك فـ بحيث يستطيع أم شخص 

 .كبير تمييزىا 

يسمح لمطفؿ أف يمعب في حارتو دكف مراقبة شخص كبير؟ ال يعني ىذا أف الطفؿ يسمح لو أف يعبر الشارع ىؿ 
 .لكحده 

 في األكقات المناسبة ؟" عفكا"، "مف فضمؾ"، "شكرا: "ىؿ يعرؼ الطفؿ استعماؿ التعبيرات اآلتية

  

 (شهر 66 – 55: 3مرحمة ما قبل المدرسة )سنوات  5

 عف جسمو مثال نبض القمب أك أيف يذىب الطعاـ  كفركؽ  جنسية ؟ىؿ سأؿ الطفؿ أسئمة 

يجب " أنت قمقة"ك" ىك خائؼ" "ىك غاضب، أك ىي غاضبة"ىؿ يظير الطفؿ إدراؾ شعكر اآلخريف بقكلو مثال 



 عميو أف يدرؾ الشعكر المضبكط ؟

 (شهر 78 – 67: 1مرحمة االبتدائية )سنوات  6

يقكليا إلى كالديو أك إلى أشخاص كبار آخريف ؟ ال يعني ىذا التصرفات ىؿ يقكؿ الطفؿ أسرار إلى صديؽ كال 
 .الشاذة فقط بؿ تعني انو يقكؿ األسرار إلى طفؿ آخر كال يشرؾ األشخاص الكبار فييا 

ما عدا التأكد مف الكبار عف كجكده )ىؿ يستطيع الطفؿ أف يزكر صديقا كيمعب معو بدكف مراقبة شخص كبير 
 .جب عمى الصديؽ إال يككف اكبر مف الطفؿ بأكثر مف سنة ؟ م(مرة في الساعة

ىؿ يمعب الطفؿ العاب طاكلة مثؿ لعبة الداما مع طفؿ مف نفس السف؟ يجب أف يككف الطفؿ قادر عمى أف 
 .يتتبع القكاعد كيمعب بالدكر كاف يككف ىناؾ فائز

 (شهر 90 – 79: 2مرحمة االبتدائية )سنوات  7

ة كاحدة ينجزىا مرة في األسبكع عمى األقؿ مثؿ غسؿ األطباؽ كتقشيب كجز ىؿ عند الطفؿ ميمة حقيقي
الحشائش ، أك ترتيب سرير أك إخراج سمة القمامة أك بعض التنظيؼ أك نفض التراب ؟ يجب أف ينفذ 

 .الميمة بشكؿ جيد كعامة بدكف التشجيع اكثر مف مرتيف 

يو أف يفيـ أف تحقؽ معظـ األشياء مبني عمى رأم ىؿ يعرؼ الطفؿ أف التصكيت ىك طريقة إقرار شيء يجب عؿ
 .األغمبية 

 (شهر 102 – 91: 3المرحمة االبتدائية )سنوات  8

ىؿ يستطيع الطفؿ أف يعمؿ في ميمات منزلية كىك يتبع قائمة ميمات لكحده كينفذىا بشكؿ مقبكؿ بدكف التذكير 
 عمى اإلطالؽ ؟

ف السف المخمكع الذم يرميو عادة ليا ألنيا قصة خيالية ككذلؾ ىؿ يعرؼ الطفؿ أف الشمس لف تعطيو سنا بدال ـ
 بالنسبة لمجنية كالساحرة ؟ فيي فقط في القصص كالخياؿ ؟

 (شهر 114 – 103: المرحمة االبتدائية النهائية)سنوات  9

 .متر عمى األقؿ  30ىؿ يسمح لمطفؿ أف يخرج في الحارة؟ يجب عميو أف يبعد عف البيت عمى بعد 

حتى يككف ( في ممعب أك عند أحد أصدقائو)ؿ الطفؿ في أحكاؿ كثيرة أف يككف بعيدا عف البيت كالعائمة ىؿ يفض
 مع أصدقائو ؟

ىؿ يشترم الطفؿ بدكف مساعدة األشياء المفيدة مثؿ اليدايا لآلخريف أك المشتريات لمعائمة ؟ يجب عميو أف يعرؼ 
 .اسبة كاف يحصؿ عمى مبمغ الفكة المضبكط كـ مف النقكد يحتاج إلييا كاف يختار األشياء المف



 :قائمة تطور العمر االدراكي

 (اشهر 6من الوالدة حتى )النصف األول من السنة األولى 

 ىؿ يصبح الطفؿ اكثر نشاطا أك اقؿ عندما يدخؿ أحد في الغرفة أك عندما يمتقطو أحد ؟

؟ ال يتضمف ىذا أدكات التغذية مثؿ زجاجة  ىؿ يظير الطفؿ االنتباه إلى أداة أك شخص لمدة دقيقة عمى األقؿ
 .الرضاعة 

 (شهر 12– 7: 1الطفل الرضيع )النصف الثاني من السنة األولى 

ىؿ يظير الطفؿ انو يحب أك ال يحب أشخاص معينيف أك أماكف أك أدكات معينة؟ ال يؤخذ بعيف االعتبار حب 
 .نكع معيف مف الطعاـ أك كرىو 

المناسب عف أداة تنقؿ بمنأل عف األنظار ؟ مثال إذا رأل الطفؿ لعبة تخبئ في ىؿ يبحث الطفؿ في المكاف 
 مكاف ما، تحت مائدة أك مخدة ىؿ يبحث الطفؿ عنيا أـ سينساىا ؟

 (شهر 18 – 13: 2الطفل الرضيع )من سنة إلى سنة ونصف 

 ىؿ يستعمؿ الطفؿ األقالـ أك أقالـ الرصاص في محاكالت كاضحة لرسـ العالمات ؟

 يستطيع الطفؿ اإلشارة إلى جزء جسمي كاحد عمى األقؿ إما عمى جسمو أك عمى عركسو عند الطمب ؟ ىؿ

 (شهر 24 – 19: 1مرحمة ما بعد الرضاعة )من سنة ونصف إلى سنتين 

 مؿء ممعقة كاحدة مف الطعاـ إذا طمب منو أحد ذلؾ ؟" كماف"مف شيء أك يأخذ " كاحد كماف"ىؿ يعطي الطفؿ 

 أداة أك صكرة عمى األقؿ عندما تذكر لو األدكات ؟ 20ؿ أك يشير إلى ىؿ يذكر الطؼ

 ىؿ يعرؼ الطفؿ نفسو في صكرة ؟

  

  

 (شهر 30 – 25: 2مرحمة ما بعد الرضاعة )من سنتين إلى سنتين ونصف 

 ىؿ يجمع الطفؿ األدكات بالمكف أك بالشكؿ كبالحجـ عندما يمعب ؟

 شخص كبير ؟ ىؿ ينسخ الطفؿ خطا رأسيا مقمدا خط رسمو



كثيرا كباالستعماالت المضبكطة؟ ال يحسب استعماؿ " صغير"، "كبير"ىؿ يقكؿ الطفؿ كممات تتعمؽ بالحجـ مثؿ 
 (ما حجـ البيبي ؟: مثال)ىذه الكممات في لعبة 

 (شهر 36 – 31: 3مرحمة ما بعد الرضاعة )من سنتين ونصف إلى ثالثة سنوات 

 بحيث سيعطيؾ مثال ثالث قطع مف الحمكل عند الطمب ؟ ،"ثالثة"ىؿ يفيـ الطفؿ مفيـك العدد 

 .ىؿ ينسخ الطفؿ شكؿ الدائرة بقمـ رصاص؟ قد يرسـ عالمة بالحركة الدائرية 

 .ىؿ يشير الطفؿ إلى لكنيف عمى األقؿ بشكؿ مضبكط عند الطمب؟ ليس مف الضركرم أف يذكرىما

 (شهر 42 – 37: 1ة مرحمة ما قبل المدرس)من ثالث سنوات إلى ثالث سنوات ونصف 

أشياء أماـ الطفؿ كسألو احؾ كـ شيء مكجكد يستطيع الطفؿ أف  6ىؿ يعد الطفؿ إلى ستة ؟ مثال إذا كضعت 
 .يعدىا عامة بشكؿ مضبكط 

ىؿ يعرؼ الطفؿ أف أنشطة معينة تحدث في أكقات مختمفة في اليـك ؟ مثال ىؿ يعرؼ الطفؿ أف الفطكر كجبة 
ما تظمـ الدنيا أف يناـ ؟ يحسب عميو إظيار انو يعرؼ أف أنشطة معينة تحدث الصباح كانو يجب عميو عند

 .في أكقات معينة 

 بخط رأسي كخط متقطع أفقي بعد أف يرسمو شخص كبير ؟)+(  ىؿ يرسـ الطفؿ إشارة 

 (شهر 54 – 43: 2مرحمة ما قبل المدرسة )سنوات  4

شخصا، ىؿ يرسـ الطفؿ رأسا يشابو رأسا كقسـ عندما يطمب أحد مف الطفؿ أف يرسـ شخص أك عندما يرسـ 
 آخر مف الجسـ عمى األقؿ ؟

ىؿ يميز الطفؿ أنكاع العممة المتداكلة بذكرىا أك باإلشارة عمييا عند ذكرىا؟ ليس مف الضركرم أف يعرؼ قيمة  
 .األنكاع المختمفة 

 .جكانبو األربعة متساكية تقريب  ىؿ يرسـ أك ينسخ الطفؿ مربعا ؟ يجب أف يككف لممربع زكايا قائمة كاف تككف

 (شهر 66 – 55: 3مرحمة ما قبل المدرسة )سنوات  5

 ؟" ىات، بات"، "خطة، بطة"ىؿ يقكؿ الطفؿ كممات عمى نفس الكزف مثؿ 

" رأس، بدف كذراعاف كرجالف"ىؿ رسـ الطفؿ رسمة شخص يشابو شخص ؟ يجب أف يككف لمرسـ األقساـ اآلتية 
 .ف كالرجالف كالذراعاف خطكطا فقط مف الممكف أف يككف البد



 .ىؿ يرسـ الطفؿ أك ينسخ مثمثا ؟ يجب أف تككف جكانب المثمث متساكية تقريبا

 (شهر 78 – 67: 1مرحمة االبتدائية )سنوات  6

 ؟ 20أداة مف مجمكعة أدكات عددىا   13ىؿ يستطيع الطفؿ أف يخرج 

ب عميو أف يذكر الشارع كرقـ البيت أك قد يذكر اسـ ىؿ يعرؼ الطفؿ عنكانو ؟ إذا كاف مقيما في المدينة يج
قد تككف العناكيف في الريؼ اقؿ تحديدا بؿ يجب عمييا أف تشمؿ المعمكمات . مكاف معركؼ بجكار شقتو

 ليس مف الضركرم أف يعرؼ اسـ المدينة أك الضاحية( مثال رقـ الشارع أك الطريؽ أك الصندكؽ)لمبريد 

لى عشر جمؿ تقريبا ىؿ يستطيع أف يرد عمى أسئمة بسيطة عف الحقائؽ الرئيسية إذا حكى الطفؿ قصة تحتكم ع
 في القصة مثؿ أسماء الشخصيات الرئيسية كتتابع األحداث العامة ؟

 (شهر 90 – 79: 2المرحمة االبتدائية ) سنوات  7

يكف الطفؿ في ىؿ ارتقى الطفؿ مف الصؼ األكؿ العادم؟ ال يحسب مجرد كضعو في الصؼ الثاني، إذا لـ 
فيجب أف يعتبره المدرس قادرا عمى إتماـ ( أم إذا كاف يحضر حصص خاصة لممعكقيف)مدرسة عادية 

 .عمؿ الصؼ الثاني في القراءة كالكتابة كالحساب

 ىؿ يكتب الطفؿ الحركؼ بصكرة جيدة ؟

كبعده؟ مثال يجب عميو ىؿ يستطيع الطفؿ أف يذكر أياـ األسبكع السبعة كيعرؼ أم األياـ تجيء قبؿ يـك معيف 
 .أف يستطيع قكؿ أم يـك يجيء قبؿ يـك الخميس كبعده

 (شهر 102 – 91: 3المرحمة االبتدائية ) سنوات  8

 ىؿ يكتب الطفؿ بخط الرقعة كال يستعمؿ خط النسخ ؟

 (لالستثناءات 28انظر إلى فقرة )ىؿ ارتقى الطفؿ مف الصؼ الثاني العادم إلى صؼ الثالث العادم 

 

 (شهر 114 – 103: المرحمة االبتدائية النهائية)وات سن 9

، 9*6كبأخطاء قميمة، مثال سيعرؼ الطفؿ األجكبة عمى  6ىؿ يستطيع الطفؿ أف يقكؿ جدكؿ الضرب حتى رقـ 
 ………الخ 3*4، 8*5

 ىؿ حفظ الطفؿ ثالثة أرقاـ ىاتؼ أك ثالثة عناكيف يستطيع استعمالو ؟



 :قائمة تطور لغة االتصال طبقا لمعمر

 (اشهر 6من الوالدة لغاية )النصف األول من السنة األولى 

( ليس فقط أف يبكي أك يضحؾ أك يقرقر)ىؿ يصدر الطفؿ أصكاتا عندما يمعب؟ يجب عميو أف يمعب باألصكات 
. 

 ىؿ يثرثر الطفؿ أك يستعمؿ بعض األصكات في محاكلة لتقميد الكممات أك الحديث كأف يتظاىر بأنو يتكمـ ؟

 إلى مصدر الصكت عندما يبدأ مثال أحد في الحديث؟ىؿ ينظر 

 (شهر 12 – 7: 1الطفل الرضيع )النصف الثاني من السنة األولى 

 .؟ قد ال يعرؼ الطفؿ معنى ىذه الكممات "ماما"أك " بابا"ىؿ يقمد في بعض األحياف الكممات المنطكقة مثؿ 

 تحريؾ رأسو بالنفي أك مد يديو ليحممو أحد ؟ ىؿ يستعمؿ الطفؿ الحركات أك اإلشارات كطريقة لمتكمـ مثال

أك " بام بام"عندما يقكؿ الشخص الكبير " بام بام"ىؿ يرد الطفؿ عمى كالـ شخص كبير بإشارات مثؿ إشارة 
 تحريؾ رأسو بالنفي كااليجاب عندما يسألو الشخص الكبير سؤاال ؟

 (شهر 18 – 13: 2الطفل الرضيع )العمر من سنة إلى سنة ونصف 

ليعبر عما يريده؟ ال يحسف البكاء ( كممات حقيقية أك أصكات تشبو كممات)ىؿ يستعمؿ الطفؿ بعض األصكات 
 .كاألنيف لمحصكؿ عمى شيء 

؟ يجب أف ينطؽ ( ليس بالتقميد كال تحسب أسماء األشخاص)ىؿ يذكر الطفؿ اسـ خمسة أشياء عمى األقؿ 
 .يفيميا األسماء بطريقة كاضحة بحيث يستطيع شخص غريب أف 

؟ مثال ىؿ يستطيع الطفؿ أف يشير إلى أصابع قدميو أك "أريني، تعاؿ، ركح، جيب"ىؿ ينفذ الطفؿ األكامر مثؿ 
 .يذىب إلى ماما أك يأتي بممعقة عند الطمب

  

 (شهر 24 – 19: 1مرحمة ما بعد الرضاعة )من سنة ونصف إلى سنتين 

 كطا ؟كممة عمى األقؿ استعماال مضب 15ىؿ يستعمؿ الطفؿ 

؟ يجب أف تككف اإلشارات أك " كماف كاحد"أك " كماف"ىؿ يستطيع الطفؿ أف يفيـ بالكالـ كباإلشارات انو يريد 
 .الكممات كاضحة كليست مجرد البكاء كالتمكيح بيده 



مقبكؿ كلكف إذا " محمد بدك" "أنت أعطي"، "ركح أنت"ىؿ يجمع الطفؿ كممتيف أك اكثر ليشكؿ الجمؿ؟ مثال 
 .الطفؿ نفس الكممتيف معا بحيث يككنا ككممة كاحدة ىذا ليس مقبكالاستعمؿ 

 (شهر 30 – 25: 2مرحمة ما بعد الرضاعة )من سنتين إلى سنتين ونصف 

 ىؿ يكرر الطفؿ أجزاء مف أغاني األطفاؿ أك يشترؾ فييا عندما يغنييا اآلخركف ؟

 رآىا في الصكر ؟شيء عمى األقؿ إذا  20أسماء ( كال يكرر فقط)ىؿ يذكر الطفؿ 

كممة مختمفة عمى األقؿ كىك يتكمـ ؟ يجب عميو أف يستعمؿ ىذه الكممات كال يفيميا فقط  50ىؿ يستعمؿ الطفؿ 
 .عندما يستعمميا اآلخركف 

 (شهر 36 – 31: 3مرحمة ما بعد الرضاعة )من سنتين ونصف إلى ثالث سنوات 

يفعؿ ىذا دائما أك حتى معظـ الكقت كلكف يجب عميو أف ىؿ يذكر الطفؿ اسمو كلقبو أحيانا عند الطمب؟ قد ال 
 .يفعؿ ىذا بعض الكقت 

بابا "أك " عيد سعيد"ىؿ يستطيع الطفؿ أف يغني أك يقكؿ أغنيتيف لؤلطفاؿ أك أغنيتيف عاديتيف عمى األقؿ ؟ 
 .يجب أف يعرؼ بيتا كاحدا مف كؿ أغنية". جاب لي سيارة

 أؿ ما إذا كاف كلد أك بنت ؟ىؿ يجاكب الطفؿ جكابا صحيحا عندما يس

 (شهر 42 – 37: 1مرحمة ما قبل المدرسة )من ثالث سنوات إلى ثالث سنوات ونصف 

 ىؿ يقكؿ الطفؿ عادة اسمو كلقبو عندما يطمب الكبار منو اسمو بالكامؿ ؟

ىؿ يستطيع الطفؿ أف يركم قصة بالنظر إلى الصكر في كتاب ؟ يجب أف يقكؿ القصة حسب ما يتمثؿ في 
 .لصكر مع انو قد يحذؼ أجزاء القصة التي ال تتمثؿ في الصكرا

ىؿ يتحدث الطفؿ مع أحد عف طريؽ الياتؼ ؟ يجب عميو أف يستمع إلى الكالـ مف الطرؼ اآلخر كينتظر حتى 
إذا لـ يكف الياتؼ متاحا فاحذؼ ىذا الرقـ كاحسب . )يتكقؼ الشخص اآلخر عف الكالـ قبؿ أف يرد أك يتكمـ

 ( .ثالثة اشير بدال مف شيريف 20كاتصاؿ  19اؿ لكؿ مف اتص

  

 (شهر 54 – 43: 2مرحمة ما قبل المدرسة )العمر أربع سنوات 

ىؿ غنى الطفؿ أغنية مؤلفة مف ثالثيف كممة عمى األقؿ؟ قد تككف كثيرا مف الكممات مكررة في األغنية كلكف 
 .يجب عمى الطفؿ أف يغنييا لكحده 



شيئا مف محؿ بدكف مساعدة ؟ يجب عميو أف يقكؿ لمبائع ما يريده بالضبط كيدفع ىؿ يستطيع الطفؿ أف يشترم 
 .ثمنو كينتظر الفكة 

عف عمره كما كاف عمره العاـ الماضي كما ( إما بالكالـ أك بأصابعو)ىؿ يستطيع الطفؿ أف يقكؿ لآلخريف 
 سيككف عمره في العاـ القادـ ؟

 (شهر 66 – 55: 3مرحمة ما قبل المدرسة )العمر خمس سنوات 

 ىؿ يسأؿ الطفؿ مف كقت آلخر عف معنى كممة ثـ يستعمؿ ىذه الكممة عندما يتكمـ ؟

؟ يجب عميو أف يركم " الدببة الثالثة"، "ذات الرداء األحمر"قصة مثؿ ( بدكف صكر مساعدة)ىؿ يركم الطفؿ 
 .كؿ األجزاء الميمة في القصة 

أك " ألف"دما يجادؿ ىؿ يستعمؿ الطفؿ مف كقت آلخر المنطؽ عف السبب كالنتيجة؟ قد يستعمؿ كممات مثؿ عف
يحسب ". أستطيع أف أتفرج عمى التمفزيكف كاسير ىذه الميمة ألنو ال يكجد مدرسة غدا"كأيضا مثؿ " بما أف"

 .ىذا ألنو يبيف السبب كالنتيجة 

 (شهر 78 – 67: 1المرحمة االبتدائية )سنوات  6العمر 

ىؿ يستطيع الطفؿ أف يتعرؼ عمى خمس كممات مكتكبة عمى األقؿ كيرل انو يفيميا بطريقة ما؟ يجب عميو أف 
 .ال أف يذكر األشياء ألنو رأل ما يدؿ عمييا كمكتكبة فييا مثؿ عمب األكؿ . يقرأ الكممات

شكؿ صحيح عندما يريد أف يكمـ أحدا ىؿ يستطيع الطفؿ أف يجمع رقـ ىاتؼ أك يطمب مف عامؿ الياتؼ رقما ب
 بالياتؼ ؟

 25أك شيئا مثمو ؟ يجب عميو أف يككف متعمما لدعاء ما أك اآلذاف أك قصيدة مؤلفة مف " بالدم"ىؿ يقكؿ الطفؿ 
 .كممة عمى األقؿ معظميا غير مكرر، ال تحسب األغاني مف ضمنيا 

 (شهر 90 – 79: 2المرحمة االبتدائية )سنوات  7العمر 

 قصة بسيطة بحيث يستطيع أم شخص يستمع إليو متابعة ىذه القصة ؟( يقرأ حقيقيا)يقرأ الطفؿ شفكيا ىؿ 

حبكة قصة أك مسرحية  أك تمثيمية تميفزيكنية؟ يجب عميو أف يركم ( دقائؽ تقريبا 5في )ىؿ يستطيع أف يركم 
 .ريبا ، بحيث يستغرؽ ذلؾ خمس دقائؽ تؽ(كليس األحداث المثيرة فقط)القصة كاممة 

 :ىؿ يفيـ الطفؿ ثالث مف اإلشارات غير المفظية األربعة اآلتية 

 .أك لست متأكدا " ال اعرؼ"ىز الكتفيف بمعنى 



 .مد اليد كرفع اإلبياـ إشارة إلى سائؽ لنقمو مجاف ا

 %.100دائرة مشكمة مف اإلبياـ كالسبابة إشارة إلى 

 .الغمز بالعيف كتحية كدية أك لكي يشير انو يمزح 

 (شهر 102 – 91: 3المرحمة االبتدائية )سنوات  8العمر 

 راس بطة ميف ؟"ىؿ يستطيع الطفؿ أف يذكر كممتيف عمى األقؿ عمى نفس كزف الكممات اآلتية 

 .ىؿ يغني الطفؿ أغاني أك يقكؿ البيكت المشيكرة مف أغنية شعبية ؟ ال تحسب اغني األطفاؿ كأغاني األعياد 

 (شهر 114 – 103: االبتدائية النهائيةالمرحمة )سنوات  9العمر 

 دقائؽ عمى األقؿ ؟ 10ىؿ استمع الطفؿ كفيـ برنامج راديك غير مكسيقي مثؿ الرياضة أك األخبار أك دراما لمدة 

ىؿ كتب الطفؿ رسالة كبعثيا بدكف مساعدة؟ يجب أف تككف الرسالة مفيكمة، قد تتكفر المساعدة لمعنكاف 
 .نفسيا كالتيجئة كلكف ليس الرسالة

ىؿ كتب الطفؿ قصيدة أك أغنية مبتكرة تشتمؿ عمى ثالث سجعات أك قافية عمى األقؿ؟ إذا كانت القصيدة أك 
 .كممة عمى األقؿ أك أربعة سطكر 20فيجب أف تككف مؤلفة مف " الشعر الحر"األغنية مف 

 خاصة باختبار الصورة الجانبية تعليمات6.  

 :تطور العمر الجسمي قائمة

 (اشهر 6 –صفر : حديثي الوالدة)النصف األول من السنة األولى 

 عندما يككف ممقيا عمى بطنو، ىؿ يرفع الطفؿ رأسو إلى أعمى بدكف دعـ لمدة دقيقة عمى األقؿ ؟

 ىؿ يستطيع الطفؿ أف يتدحرج مف عمى بطنو إلى ظيره كبالعكس بدكف مساعدة ؟

كبطنو مرتفعا )أك عمى ركبتيو ( كبطنو عمى األرض)بالزحؼ ىؿ يتنقؿ الطفؿ مف مكاف إلى آخر بأم طريقة؟ 
 .بأم طريقة  تمكنو مف مكاصمة التقدـ ما عدا التدحرج( عف األرض

 (شهر 12 – 7من : 1الرضيع )النصف الثاني من السنة األولى 

الشيء بكؿ أك ىؿ يمتقط ( ىكذا ينجح)ىؿ يستعمؿ الطفؿ إصبع اإلبياـ مع إصبع آخر أك إصبعيف ليمتقط شيئا 
 (كبيذه الطريقة يفشؿ)يده 



ىؿ ينتقؿ الطفؿ مف كضع الزحؼ أك الجمكس إلى كضع الكقكؼ ؟ قد يستعيف الطفؿ بشيء ما لمساعدة كلكنو 
 .ال يستطيع بأم شخص

؟ كبيذا البند يككف قد نجح فيما لك ساؿ لعابو بسبب التسنيف أك ( الريالة)ىؿ تكقؼ الطفؿ عف سيالف العاب 
 .ؿ أثناء األؾ

 (شهر 18 – 13من : 2الرضيع)من سنة إلى سنة ونصف 

مستندا عمى الحائط، الدرابزيف أك ممسكا بيد شخص لمساعدتو ؟ ( كاقفا كليس زاحفا)ىؿ يصعد الطفؿ السمـ 
 .كاضعا كمتا القدميف عمى كؿ درجة كبيذه يككف قد نجح 

 اخذ بحيث ال يقع أك يتعثر باألشياء ؟ىؿ يمشي الطفؿ جيدا بدكف مساعدة داخؿ المنزؿ كبدكف أف يراقبو 

 ىؿ يفؾ الطفؿ الغطاء الكرؽ عف قطعة الحمكل أك قطعة المباف أك أم شيء ممفكؼ بكرؽ ؟

 (شهر 24 – 19من : 1مرحمة ما بعد الرضاعة رقم)من سنة ونصف إلى سنتين 

ة ما إذا قذؼ األشياء إلى ىؿ يقذؼ الطفؿ الشيء عمى بعد متر كاحد عمى األقؿ باالتجاه الذم يريده ؟ في حاؿ
 .أم اتجاه عفكا فال نعتبره قد نجح 

ىؿ يصعد الطفؿ السمـ بكضع قدـ كاحدة عمى كؿ درجة؟ عمى أف يستمر بالصعكد عمى السمـ كبنفس الطريقة 
 .السابقة ، كلكف ربما يضع قدميو عمى كؿ درجة أثناء النزكؿ

 .ة لمسافة ثالثة أمتار عمى األقؿ كيدكر عمى ممؼ كاسعىؿ يقكد الطفؿ الدراجة بثالث عجالت مستخدما البداؿ

 (شهر 30 – 25من : 2مرحمة ما بعد الرضاعة رقم)من سنتين إلى سنتين ونصف 

لك رسمت خط عمكدم مستقيـ ىؿ يستطيع الطفؿ أف يرسـ مثمو مستخدما القمـ، أك ألكاف الشمع أك فرشاة رسـ؟ 
 .تنسيؽ بيف العيف كاليد لرسـ خط بدال مف الشخبطة السؤاؿ ىك ىؿ لدل الطفؿ القدرة الكافية لؿ

مثؿ درجة )سـ عمى األقؿ عف األرض  20ىؿ يقفز الطفؿ بكمتا قدميو معا دكف أف يقع مف أعمى شيء  يرتفع 
 ( .سمـ أك صندكؽ

ىؿ يستطيع الطفؿ أف يتحرؾ مف مكاف آلخر قفزا أك كثبا بكمتا قدميو معا؟ كعمى الطفؿ أف يككف قادرا لكي 
 .يذىب بيذه الطريقة لمسافة ثالثة أمتار عمى األقؿ 

 (شهر 36 – 13من : 3مرحمة بعد الرضاعة )من سنتين ونصف إلى ثالث سنوات 

ىؿ يستعمؿ الطفؿ المقص بيد كاحدة لقص كرقة أك قطعة قماش؟ كاليد األخرل قد يستعمميا لحمؿ الكرقة أك 



جب أف يككف قادرا عمى استخداـ المقص لمقص اكثر الطفؿ م. قطعة القماش، أك قد يحمميا لو شخص آخر
 .مف التمزيؽ 

 ىؿ يستطيع الطفؿ أف يقفز لؤلماـ عمى قدـ كاحدة بدكف ساند لمسافة كاحد كنصؼ متر عمى األقؿ ؟

ىؿ يصعد الطفؿ عادة السمـ كييبط منو كاضعا قدـ كاحدة عمى كؿ درجة؟ كقد يستخدـ الحائط أك الدرابزيف كلكف 
 .كعادة لمتكازف أك كساند ىذا ال ييـ

 (:شهر 42 – 37من : مرحمة ما قبل المدرسة)سنوات ونصف  3سنوات إلى  3من 

 .متر عمى األقؿ  1,5آلخر بالغ كاقؼ عمى بعد ( مف أم حجـ)ىؿ يستطيع الطفؿ أف يرمي بكرة 

قادرا عمى أف يمؼ األكرة ىؿ يمسؾ الطفؿ اكرة الباب الداخمي كيفتحو؟ عمى سبيؿ المثاؿ ال بد أف يككف الطفؿ 
 .كيدفع باب الحماـ غير المقفؿ ليفتحو 

سـ مرسكمة عمى كرقة عمى أف ال يبتعد عف الخط  5ىؿ يستطيع الطفؿ أف يستخدـ المقص ليقص دائرة قطرىا 
ممـ داخؿ أك خارج الدائرة ؟ عمى الطفؿ أف يحمؿ الكرقة كيدكرىا بيد كاحدة بينما يقص باليد  5اكثر مف 

 ل ؟األخر

 (شهر 54 – 43من : مرحمة ما قبل المدرسة: )سنوات 4عمر 

المقذكفة لو مف شخص بالغ يقؼ عمى بعد متر كنصؼ مف أمامو؟ عمى ( مف أم حجـ)ىؿ يمتقط الطفؿ الكرة 
 .مف المرات % 50الطفؿ أف يمتقط الكرة 

ؿ دكف الحاجة إلى أف يقؼ متر عمى األؽ 3ىؿ يستطيع الطفؿ أف يقفز  إلى األماـ عمى قدـ كاحدة لمسافة 
 .كيعاكد القفز 

ىؿ يقفز الطفؿ عف الحبؿ بقدـ كاحدة كبكمتا قدميو مرتيف عمى األقؿ، أك يستطيع أف يقفز عف عدة أشياء دكف 
 (.سـ عمى األقؿ 20األشياء يجب أف تككف عمى ارتفاع )تكقؼ ؟ 

  

 (شهر 66 – 55من : مرحمة ما قبل المدرسة)سنوات  5عمر 

 (قفؿ بمفتاح)ع الطفؿ أف يستخدـ المفتاح لفتح كقفؿ الباب؟ ىؿ يستطي

ىؿ يستطيع الطفؿ عمؿ كرة مف الطيف صمبة بما فيو الكفاية لتبقى متماسكة عندما تقذؼ عمى األقؿ لمسافة 
متر، أدكات أخرل مثؿ طينة أك عجينو يمكف أف تستعمؿ كيمـز لنجاح الميمة القدرة عمى القذؼ  2,25

 .رمت 2,25لمسافة 



ىؿ يستطيع الطفؿ أف يمعب الحجمة؟ ىذا يتضمف القدرة عمى الحجؿ عمى قدـ كاحدة عمى نقطة معينة ليحجؿ 
 .كيدكر بدكف السقكط ثـ يستمر بالحجؿ

 (شهر 78 – 67: 1سنوات المرحمة االبتدائية 6

الؽ كاحدة بعد ىؿ يستطيع الطفؿ أف يتزحمؽ ؟ التزحمؽ يعني أف يككف الطفؿ قادر عمى دفع قدـ كاحدة بانز
يمكف أف يككف ىناؾ محاكالت غير ناجحة، لكف في معظـ الكقت يستطيع الطفؿ أف يقطع عمى . األخرل

 .األقؿ ثالثة أمتار

 سـ عنيا ؟1,2ىؿ يستطيع الطفؿ أف يقص صكرة لحيكاف أك شخص بدكف أف يبعد اكثر مف 

مسؾ طرفي الحبؿ كالنط أك الحجؿ أك القفز ىؿ يستطيع الطفؿ أف ينط الحبؿ ؟ الطفؿ يجب أف يككف قادرا عمى 
 .لثالث مرات متتالية عندما يككف الحبؿ فكؽ رأسو أك اسفؿ قدميو

 (شهر 90 – 79: 2المرحمة االبتدائية )سنوات  7

 ىؿ يستطيع الطفؿ أف يمتقط كيحمؿ كرسي مطبخ أك سفرة مف غرفة إلى أخرل ؟

حتى يتسابؽ مع طفؿ عادم غير معكؽ عمره ثمانية سنكات ىؿ يستطيع الطفؿ أف يجرم سريعا لدرجة كافية  
 في سباؽ أك لعبة المساكة ؟

الطفؿ يجب أف )متر  2,5ىؿ يستطيع الطفؿ أف يمسؾ كرة تمسؾ بيد كاحدة عندما تحذؼ إليو برقة مف مسافة 
 (مف الكقت% 50يمسكيا عمى األقؿ 

 (شهر 102 – 91: 3المرحمة االبتدائية )سنوات  8

. محاكالت 4الطفؿ أف يشعؿ عكد كبريت ؟ الطفؿ يجب أف يككف قادرا عمى إشعاؿ الكبريت خالؿ  ىؿ يستطيع
 6ليذه المرحمة أعطي  36أك  35إذا كاف ىذا الشيء يعتبر غير مناسب فاستعممي فقط نمرة : مالحظة)

 .(شيكر بدال مف أربعة لكؿ ميمة

 األمامي كالخمفي لممنزؿ ؟ىؿ يستطيع الطفؿ أف يستعمؿ مفتاح المنزؿ كيفتح الباب 

 ىؿ يستطيع الطفؿ أف يغمز بعيف كاحدة عندما يطمب منو بدكف إغماض العيف األخرل ؟

 (شهر 114 – 103المرحمة االبتدائية النهائية )سنوات  9

 ىؿ يستطيع الطفؿ أف يصفر لحف معركؼ ؟

سنة  11 – 10ىؿ يتبارل الطفؿ بالرياضة مثؿ كرة القدـ، السمة، الطائرة أك العدك مع أطفاؿ آخريف مف عمر 



 كيظير عمى األقؿ نفس ميارة األطفاؿ اآلخريف مف المجمكعة ؟

 ىؿ عند الطفؿ الميارة الكافية ليقكد دراجة في الشارع أك خالؿ حركة سير معتدلة ؟

 :تيةقائمة تطور المساعدة الذا 
 (شهور 6 –من صفر : حديثي الوالدة)النصف األول من السنة 

 ىؿ يحاكؿ الطفؿ الحصكؿ عمى أدكات أمامو قريبة كلكنيا بعيدة عف متناكؿ يده ؟

ثكاني عمى األقؿ ؟ قد يفعؿ ىذا بمسؾ اليد كميا أك باألصابع أك  5ىؿ يمسؾ الطفؿ بشخص أك بأداة لمدة 
 .بإصبع كاحدة 

بيديو أك بقدميو عندما يشرب منيا كفي حالة ( ليس مف الضركرم أف يسندىا)زجاجة رضاعة ىؿ يمسؾ الطفؿ ب
 .الرضاعة الطبيعية يعطي إشارة صح في حالة إمساكو بالصدر أثناء الرضاعة 

 (شهر 12 – 7: 1الرضيع)النصف الثاني من السنة األولى 

 لمبس الحذاء ؟ىؿ يساعد الطفؿ بالمبس بفتح ذراعيو لمبس الكـ أك دفع قدمو 

ىؿ يستطيع الطفؿ أف يتجكؿ داخؿ المنزؿ بدكف أف يحتاج لممراقبة باستمرار ربما ىناؾ حاجة لمكشؼ عمى 
 الطفؿ بيف الحيف كاآلخر لمعرفة مكانو كنشاطو ؟

 ىؿ يستطيع الطفؿ أف يشرب مف زجاجة أك ككب يحمميا شخص آخر ؟

 (شهر 18 – 13الرضيع )من سنة إلى سنة ونصف 

ىذا يجب . يخمع الطفؿ حذاءه أك كمساتو بدكف مساعدة ؟ الحذاء يجب أف يككف مفككؾ قبؿ أف يخمعو الطفؿىؿ 
 .أف يككف مف ضمف خمع المالبس كليس عمى صكرة لعب

ىؿ يشرب الطفؿ مف ككب صغير بدكف مساعدة ؟ الطفؿ يجب أف يمسؾ الككب بميارة كافية بحيث ال يكب 
 .كثيرا

 ة بدكف مساعدة كمع قميؿ مف السكب عمى مالبسو ؟ىؿ يستعمؿ الطفؿ ممعؽ

 (شهر 24 – 19:  1مرحمة ما بعد الرضاعة)من سنة ونصف إلى سنتين 

ىؿ يعرؼ الطفؿ الفرؽ بيف الطعاـ كاألشياء التي ال تؤكؿ؟ بالرغـ مف انو يضع شيئا غير الطعاـ في فمو إال انو 
 .ال يمضغو كال يبمعو



 ق بدكف مساعدة عندما تككف األزرار كالسكستة مفتكحة ؟ىؿ يستطيع الطفؿ أف يخمع معطؼ

لكف ( الممعقة يمكف أف تككف مفضمة اكثر)ىؿ يستعمؿ الطفؿ شككة ألكؿ الطعاـ الجامد عندما تتكفر الشككة ؟ 
 .الطفؿ قد يظير القدرة عمى استعماؿ الشككة أماـ اآلخريف

 (شهر 30 – 25: 2مرحمة ما بعد الرضاعة)العمر سنتان إلى سنتين ونصف 

 ىؿ ينشؼ الطفؿ يده بدكف مساعدة بحيث يصبحكا جافيف بعد أف يككنكا قد غسمكا بكاسطة شخص آخر ؟

ىؿ يفيـ الطفؿ كيبقى بعيدا عف األخطار العامة؟ االحتراس بأال يسقط عف الدرج أك مف مكاف مرتفع أك تكريتو 
 .ق األشياء أمثمة ليذه الميارة خطر مثؿ زجاج مكسكر كشكارع مزدحمة أك حيكانات غريبة، كؿ ىذ

 ىؿ يستطيع الطفؿ أف يطعـ نفسو كميا باستعماؿ شككة كممعقة كزجاجة بالطريقة الصحيحة ؟

 (شهر 36 – 31: 3مرحمة ما بعد الرضاعة) العمر سنتان ونصف إلى ثالث سنوات 

 .ىؿ يستطيع الطفؿ أف يرتدم معطفو بدكف مساعدة؟ ىذا ال يتضمف التزرير 

 يع الطفؿ أف يفؾ أزرار كبيرة، سكست، رباطات أحذية ؟ىؿ يستط

ىؿ يستطيع الطفؿ أف يرتدم حذاءه؟ ليس مف الضركرم أف يمبس الطفؿ الحذاء الصحيح لمقدـ أك يربط أك يفؾ 
 الحذاء حتى ينجح بيذه الميمة 

 (شهر 42 – 37: 1مرحمة ما قبل المدرسة)العمر ثالث سنوات إلى ثالث سنوات ونصف 

كالطفؿ ال يحتاج ليعيد . الطفؿ باحتياجاتو المرحاضية بدكف مساعدة؟ ىذا يعني الخمع، المسح كاالرتداء ىؿ يقـك
 .تزرير األزرار أك ربط السحاب لكي ينجح في ىذه الميمة 

 ىؿ يتبكؿ الطفؿ اكثر مف مرة كاحدة في الشير عمى نفسو بما في ذلؾ االستيقاظ كالنـك كالبكؿ كالبراز ؟

 فؿ عادة كجيو كيداه بطريقة مقبكلة كينشفيا بدكف مساعدة ؟ىؿ يغسؿ الط

  

 (شهر 54 – 43: 2مرحمة ما قبل المدرسة )العمر أربع سنوات 

ىؿ يمبس الطفؿ نفسو تماما ما عدا ربط حذاءه كأشياء أخرل تحتاج إلى تزرير؟ الطفؿ يجب أف يككف قادرا عمى 
 .التحكـ بقميص عادم أك بمكزة بأزرار كبالسحابات

 ( .الطفؿ يحتاج أف يذكر اكثر مف مرة)ىؿ يستطيع الطفؿ أف يخفي لعبة بترتيب عندما يطمب منو ؟ 



ىؿ يستطيع الطفؿ أف يحضر صحف مف البسككيت كالحميب؟ ىذا يتضمف إحضار الصحف كالبسككيت كالحميب 
 .كصب الحميب عمى البسككيت في الصحف 

 (شهر 66 – 55: 3مرحمة ما قبل الدراسة )سنوات  5العمر 

 ىؿ يستعمؿ الطفؿ سكينة طعاـ لفرد المربى أك الزبدة عمى الخبز كالبسككيت ؟

كيقكؿ " الك"ىؿ يستطيع الطفؿ أف يجيب عمى التميفكف كيخبر الشخص الرسالة المحددة ؟ الطفؿ يجب أف يقكؿ 
ـ يتكافر تمفكف مالحظة إذا ؿ. )ما إذا كاف الشخص المطمكب يستطيع أك ال يستطيع الحضكر إلى التمفكف

 .شيكر 4شيكر بدال مف  6مف المساعدة الذاتية تأخذ مدة  27ك  25فيجب ترؾ ىذا البند، يككف البند 

ىؿ يستطيع الطفؿ أف يحضر ساندكيتش؟ ىذا يتضمف القدرة عمى إحضار الطعاـ الصحيح مف الثالجة أك 
 الخزانة أك صندكؽ الخبز ككضع األشياء معا بالسندكيش ؟

 (شهر 78 – 67: 1المرحمة االبتدائية)نوات س 6العمر 

ىؿ يستطيع الطفؿ أف يستعمؿ السكيف بطريقة صحيحة لقطع المحمة كالخبز أك أم أطعمة مشابية ؟ المساعدة 
 .ربما تحتاج أف نقدـ لمطفؿ عند قطع أطعمة مثؿ الدجاج أك المحـ السميؾ

 مساعدة شخص كبير إال في حاالت خاصة ؟ ىؿ يفرشي أك يمشط الطفؿ شعره بعناية كافية بحيث ال يحتاج

ىؿ يستطيع الطفؿ أف يقـك بميمات منزلية ال تحتاج أف تعاد مف قبؿ شخص كبير مرة في األسبكع؟ عمؿ 
 .الميمات بعد أف يطمب منو مقبكؿ 

 (شهر 90 – 79: 2المرحمة االبتدائية )سنوات  7العمر 

برة أك شاككش كمسمار؟ (  بدكف مساعدة)حقيقية ىؿ بنى الطفؿ أك اصمح شيئا يحتاج إلى معدات   مثؿ خيط كا 
مثاؿ خياطة درزة أك تصميح عربة لمطفؿ، تعتبر . الكبار ربما يساعدكه بإعطاء التعميمات لكف ليس بالعمؿ

 .أمثمة جيدة 

ىؿ يغسؿ الطفؿ بشكؿ مقبكؿ بدكف مساعدة؟ بما في ذلؾ إعداد حكض االستحماـ أك الدش كاالغتساؿ كتنشيؼ 
 .نفسو 

ىؿ يستعمؿ الطفؿ األداة المناسبة لمطعاـ المقدـ مثؿ شككة لمحمة كممعقة لمشكربة كسكينة لقطع كفرد الطعاـ بما 
 يناسب عادات العائمة ؟

 (شهر 102 – 91: 3المرحمة االبتدائية ) سنوات  8العمر 

سة كالمناسبات الرسمية كاختيار ىؿ يختار الطفؿ ما سيرتديو عادة بما في ذلؾ اختيار المالبس المناسبة لممدر



 المالبس الخارجية المناسبة لمطقس ؟

ىؿ لدل الطفؿ ميمتاف عمى األقؿ مثؿ ترتيب غرفة نكمو كمالبسو؟ يعتبر غسؿ المالبس كككييا كتمميع األحذية 
 .يسمح بالتذكير لمقياـ بالميمتيف . كتنظيؼ األثاث كمسحو كترتيب السرير أمثمة جيدة

بصفة جيدة بحيث يسمح ( مف الماؿ المكفر أك الماؿ المكتسب أك المخصصات)كيكفر الماؿ ىؿ يقتص الطفؿ 
 .لو بشراء بعض األشياء بنفسو بدكف أف يخبر شخصا كبيرا

 (شهر 114 – 103: المرحمة االبتدائية النهائية)سنوات  9العمر 

لى اكثر مف محؿ كاحد إذا لـ تكف ىؿ يشترم بضعة أشياء في كقت كاحد؟ يعني ىذا انو يعني يستطيع الذىاب إ
 .كؿ األشياء المطمكبة مكجكدة في المحؿ ككذلؾ يستطيع حسب الماؿ المصركؼ كالفكة المستعممة 

ىؿ اعد الطؼ اثنيف مف المأكؿ عمى األقؿ مثؿ البيض بأم طريقة، حبكب الفشار أك الشكربة مف العمبة أك 
 الكعؾ أك الجمي ؟

ق مسؤكلية رعاية حيكاف، قد يتطمب مساعدة شخص كبير بحسب حجـ الحيكاف ىؿ يستطيع الطفؿ أف يحمؿ كحد
يكائو عمى أساس منتظـ بدكف . كنكعو كلكنو يجب عمى الطفؿ أف يككف مسؤكال عف إطعاـ الحيكاف كغسمو كا 

 .احتياج إلى التذكير عمى الدكاـ 

 :قائمة تطور العمر االجتماعي

 (شهور 6ة حتى من الوالد)النصف األول من السنة األولى 

ىؿ يظير الطفؿ انو يريد االنتباه إليو ؟ يتضمف ىذا مد يده إلى أشخاص أك مناغاة أشخاص أك كقؼ البكاء 
 (.كلكف ال يحممو)عندما يمعب معو أحد 

ىؿ يثرثر الطفؿ أك يصدر أصكاتا أخرل قد تعتبر محاكالت لمحديث ؟ ال يتضمف ىذا البكاء لمحصكؿ عمى انتباه 
 .زجاجة الرضاعةأحد أك 

بالنسبة إلى أشياء غير مؤلمة مف ( الغضب، الرفض، الخكؼ أك االرتداد0ىؿ يظير الطفؿ انفعاالت سمبية 
 الناحية الجسمية مثؿ الطعاـ المكركه أك الغرباء ؟

 (شهر 12 – 7: 1الطفل الرضيع )النصف الثاني من السنة األولى 

المناسبة؟ أك بدال مف ىذا ىؿ يصفؽ الطفؿ بالتقميد كعندما يمعب مع في األكقات  " بام بام"ىؿ يمكح الطفؿ 
 أحد ؟

 ؟" أمي"أك " سيارتي"يعني ىذا أف الطفؿ يفيـ عندما يقكؿ أحد " لي"ىؿ يظير الطفؿ انو يعرؼ معنى 



 مف الكقت عمى األقؿ؟% 25ىؿ يأتي الطفؿ عند الطمب 

 (شهر 17 – 13: 2الرضيع )من سنة إلى سنة ونصف 

ينظر إلى التمفزيكف، يرسـ بقمـ يبني، : دقيقة كىك يفعؿ شيئا مما يام 15بقى الطفؿ مشغكال كقانعا لمدة ىؿ م
ينظر إلى صكرة يفعؿ نشاطا مشابيا آلخر؟ قد يفعؿ ىذا لكحده أك مع أطفاؿ آخريف كلكف ليس بمراقبة 

 .الكبار

يجب عميو أف يستطيع . د الطفؿىؿ يأتي الطفؿ بشيء مف مكاف أك شخص إلى مكاف آخر أك شخص آخر عف
 ".احضر بو إلى ماما"، "تعالي بو ىنا"أف يجد الشيء بإرشادات شفكية كينفذ اإلرشادات مثؿ 

ىؿ ييتـ الطفؿ باألشياء كباأللعاب التي يحبيا األطفاؿ اآلخريف؟ قد ال يستطيع الطفؿ أف يشارؾ أك يمعب الدكر 
 .مع أطفاؿ آخريف 

 (شهر 24 – 19: 1رحمة ما بعد الرضاعة م)من سنة ونصف إلى سنتين 

ىؿ يظير الطفؿ الغيرة عندما ينتبو أحد إلى أشخاص آخريف خصكصا أشخاص مف العائمة؟ قد تظير الغيرة 
 .كالغضب أك التصرفات الطفكلية أك الضكضائية أك طمبو أف يككف محمكال أك تعبيرات األشياء األخرل 

لكسر  مثؿ بالكف أك طيارة مف الكرتكف بدكف أف يكسرىا فكرا؟ قد ىؿ يستطيع الطفؿ أف يمعب بمعبة سيمة ا
يحدث أف تنكسر المعبة كلكف الطفؿ يجب عميو أف يظير انو يعرؼ الطريقة المناسبة التي مف المفركض أف 

 .يستعمؿ المعبة بيا كما يجب عميو أف يستطيع المعب بيا مرة أك مرتيف بدكف أف يكسرىا 

 ؼ األماكف الجديدة مثؿ بيت صديؽ أك حديقة جار؟ ال تكفي العيف فقط ىؿ ييتـ الطفؿ باستكشا

 (شهر 30 – 25: 2مرحمة ما بعد الرضاعة )من سنتين إلى سنتين ونصف 

ىؿ يذكر الطفؿ جنسو أك جنس اآلخريف ؟ مقبكؿ منو إظيار انو يعرؼ أف مالبس أك أنشطة أك لعبات معينة 
 .تناسب جنسا دكف اآلخر 

أف يساعد كالديو م البيت ؟ ىؿ يستمتع باألنشطة مثؿ التقاط األشياء عف األرض أك كضع ىؿ يحب الطفؿ 
 كرؽ الشجر في سمة، أك نفض التراب، أك إعداد مائدة الطعاـ أك رفعيا ؟

ىؿ يظير الطفؿ بالطمب أك باإلشارات احتياجو إلى الذىاب إلى المرحاض؟ يجب أف تككف اإلشارات اكثر مف 
 .اف تظير الطفؿ في حاجة إلى الذىاب إلى المرحاض إظيار العصبية ك

 (شهر 36 – 31: 3مرحمة ما بعد الرضاعة )من سنتين ونصف إلى ثالث سنوات 

ىؿ يتبع القكاعد في العاب جماعية يشرؼ عميو شخص كبير؟ قد تشمؿ قكاعد الجمكس في دائرة أك التتابع أك 



 .الجماعة اآلخريف  التكجييات أك تقميد القائد أك تقميد أنشطة أشخاص

ىؿ يستطيع الطفؿ أف يمعب بالدكر ؟ يعني ىذا أف الطفؿ يفيـ فكرة انتظاره أف شخصا يمعب قبمو كيسمح 
 مف الكقت ؟% 75لآلخريف أف يمعبكا األكؿ 

ىؿ يعرؼ الطفؿ ما تستطيع كال تستطيع المعبات عممو بطريقة  مناسبة؟ مثال ال يجر الطفؿ عربة عمى رأسيا 
العجالت كال يستعمؿ بندقية لعبة ليقطع شجرة كيعرؼ أف المعبات مف الكرتكف ال تستطيع المشي بدال مف 

 .قد يحصؿ أف يحدث كاحد مف ىذه األحداث مف كقت إلى آخر كلكف ليس كثيرا أك عادة . عمييا

 (شهر 42 – 37: 1مرحمة ما قبل المدرسة )من ثالث سنوات إلى ثالث سنوات ونصف 

ألعابا جماعية مع األطفاؿ اآلخريف مثؿ الصياد، االستغماية، الحجمة، نط الحبؿ، البمية ىؿ يمعب الطفؿ 
 .بدكف اإلشراؼ المستمر( الجمكؿ)

دقيقة عمى األقؿ مع طفؿ مف نفس السف في ميمة كاحدة مثؿ البناء  30ىؿ يستمر الطفؿ في العمؿ لمدة 
 .التجارية أك لعب المدرسة، أك لعب البيت بالمكعبات، المعب بالرمؿ أك بالطيف أك لعب المحالت 

ىؿ يظير الطفؿ انو يعرؼ أف األشخاص اآلخريف يممككف أشياء معينة عندىا يجب أف يستعمميا بدال مف أف 
 كىؿ يعرؼ أيضا أف الصاحب عنده االختيار األكؿ كقد ال يسمح لمطفؿ أف يأخذىا ؟. يأخذىا مباشرة 

 (شهر 54 – 43: 2مرحمة ما قبل المدرسة ) سنوات  4

ىؿ يرسـ الطفؿ شخصا بحيث يستطيع شخص كبير أف يميز ما رسـ ؟ ليس مف الضركرم أف يككف الرسـ 
شخصا كامال كلكف يجب أف يككف إما رأس جسـ أك رأس كعيف أك انؼ أك فـ بحيث يستطيع أم شخص 

 .كبير تمييزىا 

عني ىذا أف الطفؿ يسمح لو أف يعبر الشارع ىؿ يسمح لمطفؿ أف يمعب في حارتو دكف مراقبة شخص كبير؟ ال م
 .لكحده 

 في األكقات المناسبة ؟" عفكا"، "مف فضمؾ"، "شكرا: "ىؿ يعرؼ الطفؿ استعماؿ التعبيرات اآلتية

 (شهر 66 – 55: 3مرحمة ما قبل المدرسة )سنوات  5

 ىؿ سأؿ الطفؿ أسئمة عف جسمو مثال نبض القمب أك أيف يذىب الطعاـ كفركؽ جنسية ؟

يجب " أنت قمقة"ك" ىك خائؼ" "ىك غاضب، أك ىي غاضبة"ىؿ يظير الطفؿ إدراؾ شعكر اآلخريف بقكلو مثال 
 عميو أف يدرؾ الشعكر المضبكط ؟

 (شهر 78 – 67: 1مرحمة االبتدائية )سنوات  6



تصرفات ىؿ يقكؿ الطفؿ أسرار إلى صديؽ كال يقكليا إلى كالديو أك إلى أشخاص كبار آخريف؟ ال يعني ىذا اؿ
 .الشاذة فقط بؿ تعني انو يقكؿ األسرار إلى طفؿ آخر كال يشرؾ األشخاص الكبار فييا 

ما عدا التأكد مف الكبار عف كجكده )ىؿ يستطيع الطفؿ أف يزكر صديقا كيمعب معو بدكف مراقبة شخص كبير 
 .؟ يجب عمى الصديؽ إال يككف اكبر مف الطفؿ بأكثر مف سنة ( مرة في الساعة

عب الطفؿ العاب طاكلة مثؿ لعبة الداما مع طفؿ مف نفس السف ؟ يجب أف يككف الطفؿ قادر عمى أف ىؿ يؿ
 .يتتبع القكاعد كيمعب بالدكر كاف يككف ىناؾ فائز 

 (شهر 90 – 79: 2مرحمة االبتدائية )سنوات  7

كتقشيب كجز  ىؿ عند الطفؿ ميمة حقيقية كاحدة ينجزىا مرة في األسبكع عمى األقؿ مثؿ غسؿ األطباؽ
الحشائش، أك ترتيب سرير أك إخراج سمة القمامة أك بعض التنظيؼ أك نفض التراب ؟ يجب أف ينفذ الميمة 

 .بشكؿ جيد كعامة بدكف التشجيع اكثر مف مرتيف

ىؿ يعرؼ الطفؿ أف التصكيت ىك طريقة إقرار شيء يجب عميو أف يفيـ أف تحقؽ معظـ األشياء مبني عمى رأم 
 .األغمبية

 (شهر 102 – 91: 3المرحمة االبتدائية )سنوات  8

ىؿ يستطيع الطفؿ أف يعمؿ في ميمات منزلية كىك يتبع قائمة ميمات لكحده كينفذىا بشكؿ مقبكؿ بدكف التذكير 
 عمى اإلطالؽ ؟

ىؿ يعرؼ الطفؿ أف الشمس لف تعطيو سنا بدال مف السف المخمكع الذم يرميو عادة ليا ألنيا قصة خيالية ككذلؾ 
 بالنسبة لمجنية كالساحرة ؟ فيي فقط في القصص كالخياؿ ؟

  

 (شهر 114 – 103: المرحمة االبتدائية النهائية)سنوات  9

 .متر عمى األقؿ  30ىؿ يسمح لمطفؿ أف يخرج في الحارة؟ يجب عميو أف يبعد عف البيت عمى بعد 

حتى يككف ( في ممعب أك عند أحد أصدقائو)ىؿ يفضؿ الطفؿ في أحكاؿ كثيرة أف يككف بعيدا عف البيت كالعائمة 
 مع أصدقائو ؟

ىؿ يشترم الطفؿ بدكف مساعدة األشياء المفيدة مثؿ اليدايا لآلخريف أك المشتريات لمعائمة ؟ يجب عميو أف يعرؼ 
 .كـ مف النقكد يحتاج إلييا كاف يختار األشياء المناسبة كاف يحصؿ عمى مبمغ الفكة المضبكط 



 :االدراكي قائمة تطور العمر

 (اشهر 6من الوالدة حتى )النصف األول من السنة األولى 

 ىؿ يصبح الطفؿ اكثر نشاطا أك اقؿ عندما يدخؿ أحد في الغرفة أك عندما يمتقطو أحد؟

ىؿ يظير الطفؿ االنتباه إلى أداة أك شخص لمدة دقيقة عمى األقؿ؟ ال يتضمف ىذا أدكات التغذية مثؿ زجاجة 
 .الرضاعة

 (شهر 12– 7: 1الطفل الرضيع )النصف الثاني من السنة األولى 

ىؿ يظير الطفؿ انو يحب أك ال يحب أشخاص معينيف أك أماكف أك أدكات معينة ؟ ال يؤخذ بعيف االعتبار حب 
 .نكع معيف مف الطعاـ أك كرىو

ل الطفؿ لعبة تخبئ في ىؿ يبحث الطفؿ في المكاف المناسب عف أداة تنقؿ بمنأل عف األنظار ؟ مثال إذا رأ
 مكاف ما، تحت مائدة أك مخدة ىؿ يبحث الطفؿ عنيا أـ سينساىا؟

 (شهر 18 – 13: 2الطفل الرضيع )من سنة إلى سنة ونصف 

 ىؿ يستعمؿ الطفؿ األقالـ أك أقالـ الرصاص في محاكالت كاضحة لرسـ العالمات؟

 عمى جسمو أك عمى عركسو عند الطمب ؟ ىؿ يستطيع الطفؿ اإلشارة إلى جزء جسمي كاحد عمى األقؿ إما

 (شهر 24 – 19: 1مرحمة ما بعد الرضاعة )من سنة ونصف إلى سنتين 

 مؿء ممعقة كاحدة مف الطعاـ إذا طمب منو أحد ذلؾ ؟" كماف"مف شيء أك يأخذ " كاحد كماف"ىؿ يعطي الطفؿ 

 األدكات ؟ أداة أك صكرة عمى األقؿ عندما تذكر لو 20ىؿ يذكر الطفؿ أك يشير إلى 

 ىؿ يعرؼ الطفؿ نفسو في صكرة ؟

 (شهر 30 – 25: 2مرحمة ما بعد الرضاعة )من سنتين إلى سنتين ونصف 

 ىؿ يجمع الطفؿ األدكات بالمكف أك بالشكؿ كبالحجـ عندما يمعب ؟

 ىؿ ينسخ الطفؿ خطا رأسيا مقمدا خط رسمو شخص كبير ؟

كثيرا كباالستعماالت المضبكطة؟ ال يحسب استعماؿ " صغير"، "كبير"ىؿ يقكؿ الطفؿ كممات تتعمؽ بالحجـ مثؿ 
 (ما حجـ البيبي ؟: مثال)ىذه الكممات في لعبة 



 (شهر 36 – 31: 3مرحمة ما بعد الرضاعة )من سنتين ونصف إلى ثالثة سنوات 

 ، بحيث سيعطيؾ مثال ثالث قطع مف الحمكل عند الطمب ؟"ثالثة"ىؿ يفيـ الطفؿ مفيـك العدد 

 .الطفؿ شكؿ الدائرة بقمـ رصاص ؟ قد يرسـ عالمة بالحركة الدائريةىؿ ينسخ 

 .ىؿ يشير الطفؿ إلى لكنيف عمى األقؿ بشكؿ مضبكط عند الطمب ؟ ليس مف الضركرم أف يذكرىما

 (شير 42 – 37: 1مرحمة ما قبؿ المدرسة )مف ثالث سنكات إلى ثالث سنكات كنصؼ 

أشياء أماـ الطفؿ كسألو احؾ كـ شيء مكجكد يستطيع الطفؿ أف  6ىؿ يعد الطفؿ إلى ستة؟ مثال إذا كضعت 
 .يعدىا عامة بشكؿ مضبكط

ىؿ يعرؼ الطفؿ أف أنشطة معينة تحدث في أكقات مختمفة في اليـك ؟ مثال ىؿ يعرؼ الطفؿ أف الفطكر كجبة 
معينة تحدث  الصباح كانو يجب عميو عندما تظمـ الدنيا أف يناـ ؟ يحسب عميو إظيار انو يعرؼ أف أنشطة

 .في أكقات معينة

 بخط رأسي كخط متقطع أفقي بعد أف يرسمو شخص كبير؟)+( ىؿ يرسـ الطفؿ إشارة 

 (شهر 54 – 43: 2مرحمة ما قبل المدرسة )سنوات  4

عندما يطمب أحد مف الطفؿ أف يرسـ شخص أك عندما يرسـ شخصا، ىؿ يرسـ الطفؿ رأسا يشابو رأسا كقسـ 
 قؿ ؟آخر مف الجسـ عمى األ

ىؿ يميز الطفؿ أنكاع العممة المتداكلة بذكرىا أك باإلشارة عمييا عند ذكرىا؟ ليس مف الضركرم أف يعرؼ قيمة  
 .األنكاع المختمفة 

 .ىؿ يرسـ أك ينسخ الطفؿ مربعا ؟ يجب أف يككف لممربع زكايا قائمة كاف تككف جكانبو األربعة متساكية تقريبا

 (شهر 66 – 55: 3مرحمة ما قبل المدرسة )سنوات  5

 ؟" ىات، بات "، "خطة، بطة"ىؿ يقكؿ الطفؿ كممات عمى نفس الكزف مثؿ 

" رأس، بدف كذراعاف كرجالف"ىؿ رسـ الطفؿ رسمة شخص يشابو شخص ؟ يجب أف يككف لمرسـ األقساـ اآلتية 
 .مف الممكف أف يككف البدف كالرجالف كالذراعاف خطكطا فقط 

 .ىؿ يرسـ الطفؿ أك ينسخ مثمثا؟ يجب أف تككف جكانب المثمث متساكية تقريبا

 (شهر 78 – 67: 1مرحمة االبتدائية )سنوات  6



 ؟20أداة مف مجمكعة أدكات عددىا   13ىؿ يستطيع الطفؿ أف يخرج 

أك قد يذكر اسـ ىؿ يعرؼ الطفؿ عنكانو ؟ إذا كاف مقيما في المدينة يجب عميو أف يذكر الشارع كرقـ البيت 
قد تككف العناكيف في الريؼ اقؿ تحديدا بؿ يجب عمييا أف تشمؿ المعمكمات . مكاف معركؼ بجكار شقتو

 .ليس مف الضركرم أف يعرؼ اسـ المدينة أك الضاحية( مثال رقـ الشارع أك الطريؽ أك الصندكؽ)لمبريد 

رد عمى أسئمة بسيطة عف الحقائؽ الرئيسية إذا حكى الطفؿ قصة تحتكم عمى عشر جمؿ تقريبا ىؿ يستطيع أف م
 في القصة مثؿ أسماء الشخصيات الرئيسية كتتابع األحداث العامة

 (شهر 90 – 79: 2المرحمة االبتدائية ) سنوات  7

ىؿ ارتقى الطفؿ مف الصؼ األكؿ العادم ؟ ال يحسب مجرد كضعو في الصؼ الثاني، إذا لـ يكف الطفؿ في 
فيجب أف يعتبره المدرس قادرا عمى إتماـ ( اف يحضر حصص خاصة لممعكقيفأم إذا ؾ)مدرسة عادية 

 .عمؿ الصؼ الثاني في القراءة كالكتابة كالحساب

 ىؿ يكتب الطفؿ الحركؼ بصكرة جيدة ؟

ىؿ يستطيع الطفؿ أف يذكر أياـ األسبكع السبعة كيعرؼ أم األياـ تجيء قبؿ يـك معيف كبعده ؟ مثال يجب عميو 
 .ؿ أم يـك يجيء قبؿ يـك الخميس كبعدهأف يستطيع قك

 (شهر 102 – 91: 3المرحمة االبتدائية ) سنوات  8

 ىؿ يكتب الطفؿ بخط الرقعة كال يستعمؿ خط النسخ؟

 (لالستثناءات 28انظر إلى فقرة )ىؿ ارتقى الطفؿ مف الصؼ الثاني العادم إلى صؼ الثالث العادم 

  

 (شهر 114 – 103: المرحمة االبتدائية النهائية)سنوات  9

، 9*6كبأخطاء قميمة، مثال سيعرؼ الطفؿ األجكبة عمى  6ىؿ يستطيع الطفؿ أف يقكؿ جدكؿ الضرب حتى رقـ 
 ………الخ 3*4، 8*5

 ىؿ حفظ الطفؿ ثالثة أرقاـ ىاتؼ أك ثالثة عناكيف يستطيع استعماليا 

 :لعمرقائمة تطور لغة االتصال طبقا ل

 (اشهر 6من الوالدة لغاية )النصف األول من السنة األولى 



ليس فقط أف يبكي أك يضحؾ أك )ىؿ يصدر الطفؿ أصكاتا عندما يمعب ؟ يجب عميو أف يمعب باألصكات 
 (.يقرقر

 ىؿ يثرثر الطفؿ أك يستعمؿ بعض األصكات في محاكلة لتقميد الكممات أك الحديث كأف يتظاىر بأنو يتكمـ ؟

 نظر إلى مصدر الصكت عندما يبدأ مثال أحد في الحديث ؟ىؿ م

 (شهر 12 – 7: 1الطفل الرضيع )النصف الثاني من السنة األولى 

 .؟ قد ال يعرؼ الطفؿ معنى ىذه الكممات" ماما"أك " بابا"ىؿ يقمد في بعض األحياف الكممات المنطكقة مثؿ 

 مثال تحريؾ رأسو بالنفي أك مد يديو ليحممو أحد ؟ ىؿ يستعمؿ الطفؿ الحركات أك اإلشارات كطريقة لمتكمـ

أك " بام بام"عندما يقكؿ الشخص الكبير " بام بام"ىؿ يرد الطفؿ عمى كالـ شخص كبير بإشارات مثؿ إشارة 
 تحريؾ رأسو بالنفي كااليجاب عندما يسألو الشخص الكبير سؤاال ؟

 (شهر 18 – 13: 2الطفل الرضيع )العمر من سنة إلى سنة ونصف 

ليعبر عما يريده ؟ ال يحسف البكاء ( كممات حقيقية أك أصكات تشبو كممات)ىؿ يستعمؿ الطفؿ بعض األصكات 
 .كاألنيف لمحصكؿ عمى شيء 

؟ يجب أف ينطؽ ( ليس بالتقميد كال تحسب أسماء األشخاص )ىؿ يذكر الطفؿ اسـ خمسة أشياء عمى األقؿ 
 .خص غريب أف يفيميا األسماء بطريقة كاضحة بحيث يستطيع ش

؟ مثال ىؿ يستطيع الطفؿ أف يشير إلى أصابع قدميو أك " أريني، تعاؿ، ركح، جيب"ىؿ ينفذ الطفؿ األكامر مثؿ 
 .يذىب إلى ماما أك يأتي بممعقة عند الطمب 

  

 (شهر 24 – 19: 1مرحمة ما بعد الرضاعة )من سنة ونصف إلى سنتين 

 استعماال مضبكطا ؟ كممة عمى األقؿ 15ىؿ يستعمؿ الطفؿ 

؟ يجب أف تككف اإلشارات أك " كماف كاحد"أك " كماف"ىؿ يستطيع الطفؿ أف يفيـ بالكالـ كباإلشارات انو يريد 
 .الكممات كاضحة كليست مجرد البكاء كالتمكيح بيده 

كف إذا مقبكؿ كؿ" محمد بدك" "أنت أعطي"، "ركح أنت"ىؿ يجمع الطفؿ كممتيف أك اكثر ليشكؿ الجمؿ ؟ مثال 
 .استعمؿ الطفؿ نفس الكممتيف معا بحيث يككنا ككممة كاحدة ىذا ليس مقبكال



 (شهر 30 – 25: 2مرحمة ما بعد الرضاعة )من سنتين إلى سنتين ونصف 

 ىؿ يكرر الطفؿ أجزاء مف أغاني األطفاؿ أك يشترؾ فييا عندما يغنييا اآلخركف ؟

 ل األقؿ إذا رآىا في الصكر؟شيء عؿ 20أسماء ( كال يكرر فقط)ىؿ يذكر الطفؿ 

كممة مختمفة عمى األقؿ كىك يتكمـ ؟ يجب عميو أف يستعمؿ ىذه الكممات كال يفيميا فقط  50ىؿ يستعمؿ الطفؿ 
 .عندما يستعمميا اآلخركف

 (شهر 36 – 31: 3مرحمة ما بعد الرضاعة )من سنتين ونصف إلى ثالث سنوات 

لب ؟ قد ال يفعؿ ىذا دائما أك حتى معظـ الكقت كلكف يجب عميو أف ىؿ يذكر الطفؿ اسمو كلقبو أحيانا عند الط
 .يفعؿ ىذا بعض الكقت

بابا جاب "أك " عيد سعيد"ىؿ يستطيع الطفؿ أف يغني أك يقكؿ أغنيتيف لؤلطفاؿ أك أغنيتيف عاديتيف عمى األقؿ؟ 
 .يجب أف يعرؼ بيتا كاحدا مف كؿ أغنية". لي سيارة

 عندما يسأؿ ما إذا كاف كلد أك بنت ؟ ىؿ يجاكب الطفؿ جكابا صحيحا

 (شهر 42 – 37: 1مرحمة ما قبل المدرسة )من ثالث سنوات إلى ثالث سنوات ونصف 

 ىؿ يقكؿ الطفؿ عادة اسمو كلقبو عندما يطمب الكبار منو اسمو بالكامؿ ؟

تمثؿ في ىؿ يستطيع الطفؿ أف يركم قصة بالنظر إلى الصكر في كتاب ؟ يجب أف يقكؿ القصة حسب ما م
 .الصكر مع انو قد يحذؼ أجزاء القصة التي ال تتمثؿ في الصكر

ىؿ يتحدث الطفؿ مع أحد عف طريؽ الياتؼ؟ يجب عميو أف يستمع إلى الكالـ مف الطرؼ اآلخر كينتظر حتى 
إذا لـ يكف الياتؼ متاحا فاحذؼ ىذا الرقـ كاحسب . )يتكقؼ الشخص اآلخر عف الكالـ قبؿ أف يرد أك يتكمـ

 (.ثالثة اشير بدال مف شيريف 20كاتصاؿ  19ؿ مف اتصاؿ لؾ

 (شهر 54 – 43: 2مرحمة ما قبل المدرسة )العمر أربع سنوات 

ىؿ غنى الطفؿ أغنية مؤلفة مف ثالثيف كممة عمى األقؿ ؟ قد تككف كثيرا مف الكممات مكررة في األغنية كلكف 
 .يجب عمى الطفؿ أف يغنييا لكحده

يشترم شيئا مف محؿ بدكف مساعدة ؟ يجب عميو أف يقكؿ لمبائع ما يريده بالضبط كيدفع ىؿ يستطيع الطفؿ أف 
 .ثمنو كينتظر الفكة

عف عمره كما كاف عمره العاـ الماضي كما ( إما بالكالـ أك بأصابعو)ىؿ يستطيع الطفؿ أف يقكؿ لآلخريف 



 سيككف عمره في العاـ القادـ ؟

 (شهر 66 – 55: 3سة مرحمة ما قبل المدر)العمر خمس سنوات 

 ىؿ يسأؿ الطفؿ مف كقت آلخر عف معنى كممة ثـ يستعمؿ ىذه الكممة عندما يتكمـ ؟

؟ يجب عميو أف يركم " الدببة الثالثة"، "ذات الرداء األحمر"قصة مثؿ ( بدكف صكر مساعدة)ىؿ يركم الطفؿ 
 .كؿ األجزاء الميمة في القصة

أك " ألف"آلخر المنطؽ عف السبب كالنتيجة ؟ قد يستعمؿ كممات مثؿ عندما يجادؿ ىؿ يستعمؿ الطفؿ مف كقت 
يحسب ". أستطيع أف أتفرج عمى التمفزيكف كاسير ىذه الميمة ألنو ال يكجد مدرسة غدا"كأيضا مثؿ " بما أف"

 .ىذا ألنو يبيف السبب كالنتيجة

 (شهر 78 – 67: 1المرحمة االبتدائية )سنوات  6العمر 

يتعرؼ عمى خمس كممات مكتكبة عمى األقؿ كيرل انو يفيميا بطريقة ما ؟ يجب عميو أف  ىؿ يستطيع الطفؿ أف
 .ال أف يذكر األشياء ألنو رأل ما يدؿ عمييا كمكتكبة فييا مثؿ عمب األكؿ . يقرأ الكممات

 ىؿ يستطيع الطفؿ أف يجمع رقـ ىاتؼ أك يطمب مف عامؿ الياتؼ رقما بشكؿ صحيح عندما يريد أف يكمـ أحدا
 بالياتؼ ؟

 25أك شيئا مثمو ؟ يجب عميو أف يككف متعمما لدعاء ما أك اآلذاف أك قصيدة مؤلفة مف " بالدم"ىؿ يقكؿ الطفؿ 
 .كممة عمى األقؿ معظميا غير مكرر، ال تحسب األغاني مف ضمنيا

 (شهر 90 – 79: 2المرحمة االبتدائية )سنوات  7العمر 

 ة بسيطة بحيث يستطيع أم شخص يستمع إليو متابعة ىذه القصة ؟قص( يقرأ حقيقيا)ىؿ يقرأ الطفؿ شفكيا 

حبكة قصة أك مسرحية  أك تمثيمية تميفزيكنية ؟ يجب عميو أف يركم ( دقائؽ تقريبا 5في )ىؿ يستطيع أف يركم 
 .، بحيث يستغرؽ ذلؾ خمس دقائؽ تقريبا(كليس األحداث المثيرة فقط)القصة كاممة 

 :ارات غير المفظية األربعة اآلتيةىؿ يفيـ الطفؿ ثالث مف اإلش

 .أك لست متأكدا" ال اعرؼ"ىز الكتفيف بمعنى 

 .مد اليد كرفع اإلبياـ إشارة إلى سائؽ لنقمو مجانا

 %.100دائرة مشكمة مف اإلبياـ كالسبابة إشارة إلى 



 .الغمز بالعيف كتحية كدية أك لكي يشير انو يمزح

 (شهر 102 – 91: 3المرحمة االبتدائية )سنوات  8العمر 

 راس بطة ميف ؟"ىؿ يستطيع الطفؿ أف يذكر كممتيف عمى األقؿ عمى نفس كزف الكممات اآلتية 

 .ىؿ يغني الطفؿ أغاني أك يقكؿ البيكت المشيكرة مف أغنية شعبية؟ ال تحسب اغني األطفاؿ كأغاني األعياد

 (شهر 114 – 103: بتدائية النهائيةالمرحمة اال)سنوات  9العمر 

 دقائؽ عمى األقؿ ؟ 10ىؿ استمع الطفؿ كفيـ برنامج راديك غير مكسيقي مثؿ الرياضة أك األخبار أك دراما لمدة 

ىؿ كتب الطفؿ رسالة كبعثيا بدكف مساعدة ؟ يجب أف تككف الرسالة مفيكمة، قد تتكفر المساعدة لمعنكاف 
 .نفسياكالتيجئة كلكف ليس الرسالة 

ىؿ كتب الطفؿ قصيدة أك أغنية مبتكرة تشتمؿ عمى ثالث سجعات أك قافية عمى األقؿ ؟ إذا كانت القصيدة أك 
 .كممة عمى األقؿ أك أربعة سطكر 20فيجب أف تككف مؤلفة مف " الشعر الحر"األغنية مف 

 checklist قائمة اختبارات السلوك  7- 
 

مف مقطعيف المقطع   checklistىي أداة مف أدكات التقييـ المنياجي كتطبؽ في الزيارة الثانية كتتككف كممة  
 .كمعناىا قائمة listكمعناىا يفحص، كالمقطع الثاني  checkاألكؿ 

 checklistشرح الغالؼ الخارجي لقائمة اختبارات السمكؾ 

دراسية، اسـ المدرسة، كيتكرر اسـ المدرسة بسبب تغييرىا أك كيشتمؿ عمى اسـ الطفؿ، تاريخ ميالده، السنة اؿ
 .سفرىا أك نقميا إلى طفؿ آخر

 :checklistمككنات كرقة 

 .age levelالعمر الزمني 

 .cardالبطاقة 

 .behaviorالسمكؾ 

 entry behavior( صح أـ خطأ أـ عالمة استفياـ)تقييد السمكؾ 

 date achievedتاريخ اإلنجاز 



 .commentsالتعميقات 

 :عمى خمس مناطؽ تعميمية  checklistيشتمؿ 

 .socializationالمخالطة االجتماعية -  

 .cognitiveالمجاؿ االدراكي -  

 .languageالمجاؿ االتصالي -  

 .self helpالمساعدة الذاتية -  

 .motorالمجاؿ الحركي -  

 infant stimulationباإلضافة إلى منطقة التأثير عمى الطفؿ الرضيع -  

 :checklistطريقة تطبيؽ 

نأخذ نتيجة العمر العقمي الذم حصؿ عميو الطفؿ في كؿ منطقة تعميمية في اختبار الصكرة الجانبية لتطكر 
 .checklist، نبدأ مف ىذا العمر في كؿ منطقة تعميمية في تطبيؽ (sheet)الطفؿ 

نبدأ بالتطبيؽ كبتفسير األسئمة لؤلـ بكضكح كي تستكعبيا كعمى المدرسة أخذ األدكات التي تتالءـ مع طبيعة 
 .checklistاألنشطة المكجكدة في قائمة اختبارات السمكؾ 

صح ال " 5ا"إلى " 10"عمى أف يككف مف  base lineيجب تحديد الخط القاعدم  checklistعند البدء بتطبيؽ 
 .م خطأيتخمميا أ

بعدىا يبدأ الطفؿ في الحصكؿ عمى صح كخطأ ألف األسئمة بدأت بالصعكبة فأحيانا يفشؿ أحيانا ينجح كىذا ما 
كمنو يتـ اختيار األىداؼ المراد تعميميا لمطفؿ بالتسمسؿ مف األسيؿ إلى   teaching rangeيسمى 

 .األصعب

 .ceilingطأ متتالي كبذلؾ يتحدد الحد النيائي خ 15ثـ تستمر األسئمة في الصعكبة إلى أف يحصؿ الطفؿ عمى 

كخالؿ التطبيؽ يصادؼ أف األـ لـ تتمكف مف اإلجابة عمى بعض األسئمة سكاء بعالمة صح أك خطأ تكضع 
عالمة استفياـ كعمى المدرسة تغيير ىذه العالمة خالؿ ستة أسابيع أما بالصح أك الخطأ حيف تجربييا مع 

 .ف خالؿ خبرة األـ أك تجربتيا مع الطفؿ في المنزؿالطفؿ أك تكافر األداة أك ـ

 .بقمـ الرصاص حتى يسيؿ تغيير عالمة االستفياـ checklistكيجب أف يككف التسجيؿ في 



كىي المنطقة المساعدة لممناطؽ  infant stimulationتطبؽ منطقة التأثير عمى الطفؿ الرضيع : مالحظة*
كفي حالة عدـ الحصكؿ . السف أك األطفاؿ ذكم اإلعاقات الشديدة الخمسة التعميمية في حالة األطفاؿ صغار

 .صح نعكد إلى منطقة التأثير عمى الطفؿ الرضيع ثـ نكمؿ تطبيؽ بقية األجزاء حسب القاعدة 15 – 10عمى 

نبدأ بتطبيؽ ( sheet)شيكر حسب نتيجة  8سنكات ك 3إذا كاف العمر العقمي في المجاؿ االجتماعي ىك : مثاؿ
صح  15-10نبدأ بإلقاء األسئمة عمى األـ كلمحصكؿ عمى . سنكات 4-3اختبارات السمكؾ مف الجزء قائمة 
. صح متتالي 15-10عند أكؿ عالمة خطأ نعكد إلى أكؿ سؤاؿ طرح كنبدأ بالصعكد لمحصكؿ عمى . متتالي

 .خطأ متتالي 15ؿ عمى كبعد ذلؾ نعكد إلى النقطة التي تكقفنا منيا لنكمؿ بقية األسئمة كنتبع القاعدة لمحصك

 االهداف السلوكية 8. 

 :التأثير عمى الطفل الرضيع

 السلوك

 "أقؿ مف ستة أسابيع"المكثرات البصرية العامة 

 "ستة أسابيع كاكبر" التأثير البصرم العاـ 

 إثارة االحساسات الممسية العامة تحت ستة أسابيع

 كاكبرإثارة االحساسات الممسية العامة تحت ستة أسابيع 

 التأثيرات السمعية العامة تحت ستة أسابيع

 إثارة االحساسات السمعية العامة تحت ستة أسابيع كاكبر

 يرضع

 يحرؾ الرأس إلى الجانب بينما يككف مستمقيا عمى ظيره

 يفتتح الفـ لتمقي زجاجة الرضاعة أك الصدر عند مالمسة الحممة لمفـ

 يبكي أك يحرؾ جسمويظير حساسية لمتالمس الجسدم باف ييدأ أك 

 يدير الرأس باتجاه الحممة عند لمس خده

 ينظر باتجاه الصكت أك يغير حركات الجسـ كاستجابة لمصكت



 ينظر لشخص يحاكؿ  أف يشد انتباىو بالتحدث إليو أك الحركة

 ييدأ أك يغير حركة الجسـ كاستجابة لصكت شخص كبير

 ابتو لصكت شخص كبيريظير إما بحركات الجسـ أك التكقؼ عف البكاء استج

 يرفع رأسو مف عمى الكتؼ كيحافظ عمى كضعو لمحظات حينما يككف الطفؿ محمكال كرأسو عمى كتؼ مف يحممو

 يبكي بطريقة مختمفة طبقا لنكع االزعاجات

 يناـ في أكقات مناسبة

 يحرؾ الذراعيف حكلو بدكف اتجاه معيف

 يتابع بالنظر أداة تحركت عبر خط منتصؼ الجسـ

 يبتسـ

دارة الرأس  يتبع الضكء بالعينيف كا 

 يتتبع الصكت بإدارة الرأس

 يدرؾ يده

 يرفس بعنؼ عندما يككف مستمقيا عمى ظيره

 يفتح الفـ كيبدأ بالمص قبؿ مالمسة الحممة الفـ

 ثكاني 3يحافظ عمى التكاصؿ البصرم لمدة 

 يحرؾ رأسو إلى أعمى، اسفؿ الجانبيف بينما ىك مستمؽ عمى بطنو

 عمى أداةيضرب بعنؼ 

 ثكاف بينما يككف الطفؿ عمى بطنو 5يرفع الرأس كيحفظو لمدة 

 درجة 180يتتبع أداة بكاسطة العيف لمساحة تقدر ب 

 يبحث عف الصكت بإدارة الرأس باتجاه الصكت

 يتحكـ بالرأس كالكتفيف عند الجمكس مسنكدا بكسادة



 يناغي كيناجي عندما يككف مكتفيا باحتياجاتو

 األشياء كيحاكؿ اإلمساؾ بيايمد يده نحك 

 يجعؿ الرأس قائما كثابتا عندما يككف الطفؿ محمكال عمكديا

 ثانية كيسقطيا بدكف قصد 30يمسؾ أدكات باستعماؿ الكؼ لمدة 

 يعيد صكتو الشخصي

 يحافظ عمى رأسو كصدره منتصبيف أثناء استمقائو عمى بطنو مستندا عمى ساعديو

 ييا طعاـيفتح الفـ عندما يشاىد ممعقة عؿ

 يضحؾ

 يتعرؼ عمى أفراد العائمة باالبتسامة أك التكقؼ عف البكاء

 يحاكؿ الدحدرة باستعماؿ الكتفيف

 يحرؾ اإلبياـ مقابؿ األربع أصابع األخرل

(سمسمة مف عدة مقاطع) يثرثر الكالـ غير المفيـك   

 المجال الحركي

 :سنة 1 –العمر من صفر 

 سـ أمامو 25-15يمد يده إلى أداة تقع عمى بعد 

 سـ 8يمسؾ أداة محمكلة أمامو عمى بعد 

 يمد يده كيمسؾ أداة أمامو

 يمد يده إلى أداة مفضمة

 يضع أداة في فمو

 يسند رأسو كصدره عمى ذراعيو كىك مستمؽ عمى بطنو



 يبقى رأسو كصدره مستقيميف كىك يسندىما عمى ذراع كاحدة

 يحس كيستكشؼ أداة بفمو

 مف الكقت% 50إلى جانبو كبقى ىكذا يقمب كىك مستمؽ عمى بطنو 

 يتدحرج كىك مستمؽ عمى بطنو إلى ظيره

 يتحرؾ إلى األماـ بقدر طكؿ جسمو كىك مستمؽ عمى بطنو

 يتدحرج كىك مستمؽ عمى ظيره إلى جانبو

 يقمب كىك مستمؽ عمى ظيره إلى بطنو

 يسحب نفسو إلى كضع الجمكس كىك يمسؾ بأصابع شخص كبير

 مو مسنكدايدير رأسو بحرية كجس

 يحافظ عمى كضع الجمكس لمدة دقيقتيف

 يترؾ األداة التي في يده عف قصد لكي يمد يده إلى أداة أخرل

 يمتقط كيسقط أداة عف قصد

 يقؼ مسنكدا إلى أقصى حد

 ييز نفسو إلى أعمى كاسفؿ في كضع الكقكؼ مسنكدا

 يزحؼ بقدر طكؿ جسمو لكي يحصؿ عمى أداة

 يجمس نفسو كىك مسنكدا

 مف كضع الجمكس إلى كضع يككف فيو منحنيا عمى يديو كركبتيو يتحكؿ

 ينتقؿ كىك مستمقيا عمى بطنو إلى كضع الجمكس

 يجمس بدكف أف يستند عمى يديو

 يرمي األدكات بصكرة اعتباطية

 يتأرجح إلى األماـ كالخمؼ عمى يديو كركبتيو



 ينقؿ أداة مف يد إلى أخرل كىك في كضع الجمكس

 سـ مكعب بيد كاحدة 2,5كؿ منيما  يحتفظ بمكعبيف حجـ

 يسحب نفسو إلى كضع عمى ركبتيو

 يسحب نفسو إلى كضع الكقكؼ

 يمسؾ بأداة بالسبابة كاإلبياـ عمى طريقة الكماشة

 يزحؼ

 يمد بيد كاحدة كىك في كضع الزحؼ

 يقؼ كىك مسنكدا بأدنى حد

 يمحس الطعاـ مف حكؿ فمو

 يقؼ لكحده لمدة دقيقة

 يفرغ أداة مف كعاء

 يقمب صفحات مف كتاب في كقت كاحد

 يغرؼ بالممعقة أك المجرفة

 يضع أدكات صغيرة في كعاء

 يخفض نفسو ليتخذ كضع الجمكس بعد أف كاف كاقفا

 يصفؽ بكمتا يديو

 يمشي بمساندة قميمة

 يخطك بضع خطكات بدكف مساندة

 :سنة 2_ 1العمر من 
 

 يزحؼ إلى أعمى السمـ



 الكقكؼينتقؿ مف كضع الجمكس إلى كضع 

 يدحرج كرة بالتقميد

 يتسمؽ عمى كرسي الكبار كيدير نفسو كيجمس

 حمقات عمى كتد 4يضع 

 سـ مف لكح األكتاد 2,5يزيؿ أكتاد قطرىا 

 سـ في لكح األكتاد 2,5يضع أكتاد قطرىا 

 مكعبات 3يبني برجا مف 

 يرسـ عالمات بقمـ ممكف أك قمـ رصاص

 يمشي لكحده

 أكاليزحؼ إلى اسفؿ السفؿ قدماه 

 يجمس نفسو عمى كرسي صغير

 يقرفص ثـ ينيض

 يدفع كيسحب المعب كىك يمشي

 يستعمؿ حصاف ىزاز أك كرسي ىزاز

 يصعد السمـ بمساعدة

 ينحني مف الكسط ليمتقط األدكات بدكف أف يقع

 يقمد الحركة الدائرية

 :سنة 3_ 2العمر 

 خرزات كبيرة في خيط خالؿ دقيقتيف 4يضع 

 يدير اكرة الباب

 في مكانو بكمتا يديويقفز 



 يمشي لمخمؼ

 ينزؿ السمـ بمساعدة

 متر بدكف أف يحرؾ ىذا الشخص قدميو 1,5يرمي كرة إلى شخص كبير عمى بعد 

 مكعبات 6-5يبني برج مف 

 يقمب صفحات مف كتاب صفحة صفحة

 يفؾ أداة صغيرة ممفكفة

 يطكم كرقة مف النصؼ بالتقميد

 يفؾ كيركب لعبة تمتصؽ معا

 ذات اسنافيخرج لعبا 

 يقذؼ كرة كبيرة كثابتة بقدمو

 يشكؿ كرات مف الطيف

 يمسؾ القمـ بالسبابة كاإلبياـ مستندا عمى اإلصبع الكسطى

 يتشقمب إلى األماـ بمساعدة

 يدؽ بالشاككش كيصيب جميع األكتاد الخمسة

 :سنوات 4 – 3العمر من 

 يركب صكرة مجزأة مف ثالثة قطع أك أشكاؿ

 يقص بالمقص

 سـ 20رتفاع يقفز مف ا

 يقذؼ بقدمو كرة كبيرة مدحرجة إليو

 يمشي عمى أطراؼ أصابعو

 خطكات كذراعيو تتحركاف بحركة متناسقة كمتبادلة 10تجرم 



 عجالت 3متر عمى دراجة ذات  1,5يتقدـ 

 يتأرجح عمى أرجكحة بعد أف يدفعو أحد في البداية

 متر 2-1يتسمؽ كينزلؽ عمى منزلؽ ارتفاعو مف 

 ألماـيتشقمب إلى ا

 يصعد السمـ بتبادؿ القدميف

 يمشي كالجندم

 يمسؾ كرة مقذكفة إليو بكمتا يديو

 يتتبع ىيكؿ الشكؿ

سـ 1سـ بدكف أف ينحرؼ عنو اكثر مف  12يقص خط مستقيـ طكلو   

 :سنوات 5-4العمر من 

 ثكاني بدكف مساعدة 8-4يقؼ عمى قدـ كاحدة لمدة 

 يجرم مغيرا اتجاىو

 يمشي عمى خشبة التكازف

 مرات دكف أف يقع 10يقفز إلى األماـ 

 سـ عف األرض 5يقفز عف خيط يرتفع 

 مرات 6يقفز لمخمؼ 

 يضرب كرة كبيرة عمى األرض كيمتقطيا

 يشكؿ قطعتيف أك ثالث مف الطيف يركبيا معا

 يقص عمى خط منحني

 يركب أداة ذات أسناف

 ينزؿ السمـ بتبادؿ القدميف



 عجالت كيغير اتجاىو 3يركب دراجة بػ

 مرات متتالية 5يحجؿ عمى قدـ كاحدة 

 سـ 5يقص دائرة قطرىا 

 (رجؿ -شجرة -بيت)يرسـ صكرا بسيطة مف الممكف التعرؼ عمييا مثؿ 

 يقص كيمصؽ أشكاال بسيطة

 :سنوات 6 -5العمر 

 يكتب حركفا فردية في أم مكاف عمى الكرقة

 يمشي عمى خشبة التكازف إلى األماـ كالخمؼ كجانبا

 يث بخفة

 عمى أرجكحة مبتدئا الحركة كمحافظا عمييا يتأرجح

 يفرد أصابعو كيممس بإبيامو كؿ إصبع

 يستطيع نسخ الحركؼ

 متر لينزلؽ 2يتسمؽ سمـ انزالؽ ارتفاعو 

 يطرؽ عمى مسمار بالشاككش

 يطبطب الكرة باتجاه معيف

 مف الكقت% 95يمكف مع بقائو داخؿ الخطكط 

 سـ 1ف ينحرؼ عف طرؼ الصكرة اكثر مف يستطيع قص صكرة مف مجمة أك كتالكج بدكف أ

 يستعمؿ براية األقالـ

 ينسخ رسكمات معقدة

 يمزؽ أشكاؿ بسيطة مف كرقة

 يثنى مربع مف كرؽ مرتيف عمى القطر بالتقميد



 يمسؾ بكرة لينة أك كيس فاصكليا بيد كاحدة

 يستطيع أف ينط الحبؿ بنفسو

 يضرب الكرة بالمضرب أك العصا

 ىك يجرميمتقط أداة مف األرض ك

 متر 2يتزحمؽ مرتديا حذاء التزحمؽ لمسافة 

 يركب دراجة

 ينزلؽ عمى زالقة

 يمشي أك يمعب في مسبح يصؿ ماؤه إلى كسطو

 يقكد عربة كىك يدفع بقدـ كاحدة

 ينط ثـ يدكر عمى قدـ كاحدة

 يكتب اسمو عمى كرقة مخططة

 سـ كييبط عمى قدميو 30يقفز مف ارتفاع 

 ثكاف 10مساندة كعينيو مغمقتيف لمدة يقؼ عمى قدـ كاحدة بدكف 

ثكاف كيضع ثقؿ جسمو عمى ذراعيو 10يتعمؽ مف قضيب أفقي لمدة   

 :المساعدة الذاتية

 :سنة 1 –العمر من صفر 

 يمص كيبمع السكائؿ

 يأكؿ طعاـ ممزكج بسكائؿ مثؿ  السير يالؾ أك البسككيت الممزكج بالشام

 يمد يده إلى زجاجة الرضاعة

 لمصفاة التي يطعمو إياىا أحد الكالديف يأكؿ األطعمة ا



 يحمؿ زجاجة الرضاعة عندما يشرب منيا بدكف أم مساعدة

 يكجو الزجاجة باتجاه الفـ أك يدفعيا بعيدا

 يأكؿ طعاـ ميركس مثؿ خضار ميركس

 يشرب مف ككب يحممو أحد الكالديف

 خبز -بسككيت -يأكؿ طعاـ شبو جامد مثؿ مكز

 يطعـ نفسو بأصابعو

 شرب مف فنجاف باستعماؿ كمتا يديويحمؿ كم

 يأخذ ممعقة مميئة بالطعاـ كيضعيا في الفـ بمساعدة

 :سنة 2– 1العمر من 

 يفرد ذراعيو كرجميو عند إلباسو مالبسو

 يأكؿ طعاـ مف عمى المائدة بالممعقة لكحده

 يحمؿ كيشرب مف ككب بيد كاحدة

 الكجو مقمدايضع يداه في الماء ثـ يربت باليديف المبمكلتيف عمى 

 دقائؽ 5يجمس عمى القسرية أك عمى مقعد المرحاض الخاص باألطفاؿ لمدة 

 يضع القبعة عمى رأسو كيرفعيا

 يخمع الشرابات

 يدفع الذراعيف خالؿ كـ القميص الرجميف خالؿ البنطمكف

 يقمع الحذاء عندما يككف الرباط غير مربكط أك راخي

 ايخمع البالطك الخاص بو عندما يككف مفككؾ

 يخمع البنطمكف عندما يككف مفكككا

 يقفؿ أك يفتح سكستو كبيرة كلكنو ال يركب طرفيو في بعضيما



 يستعمؿ كممات أك إشارات مشيرا إلى احتياجو لمذىاب إلى المرحاض

 :سنوات 3 – 2العمر من 

 يطعـ نفسو مستعمال ممعقة كككب مع قميؿ مف السكب

 كالكجويأخذ فكطة مف أحد الكالديف كيمسح اليداف 

 يمص سائؿ مف ككب أك كأس باستعماؿ المصاصة

 يغرؼ بالشككة

 يمضغ كيبمع مكاد صالحة لؤلكؿ فقط

 ينشؼ اليداف بدكف مساعدة عندما يعطى فكطة

 يسأؿ لمذىاب لممرحاض حتى لك كاف متأخرا لتجنب الحكادث

 يتحكـ بالمعاب السائؿ

 يكضع عمييايتبكؿ كيتبرز في القسرية ثالث مرات في األسبكع عندما 

 يمبس الحذاء 

 يفرش األسناف مقمدا

 يخمع مالبس بسيطة مفكككة

 يستعمؿ المرحاض لحركة األمعاء، حادث كاحد خالؿ النيار، أك إخالؿ األسبكع

 يحصؿ عمى ماء مف الحنفية بدكف مساعدة عند تكفر كرسي أك درجات خشبية لو

 كبير درجة حرارة الماءيغسؿ يداه ككجيو مستعمال الصابكف عندما يكازف لو شخص 

 يسأؿ لمذىاب إلى المرحاض خالؿ النيار لتجنب الحكادث

 يضع البالطك عمى عالقة بطكؿ الطفؿ

 يبقى جافا خالؿ النـك القصير

 يتجنب الصدمات مثؿ جكانب األثاث الحادة أك الدرج المفتكح



 يستعمؿ فكطة السفرة عندما يذكر

 يغرز الطعاـ بالشككة كيقربيا لمفـ

 مف إبريؽ صغير في ككب بدكف مساعدةيصب 

 يفؾ كباسة المالبس

 يغسؿ يديو كرجميو بنفسو عندما يحمـ

 يمبس شراباتو

 يمبس قميصو، بمكفره، البالطك الخاص بو

 يجد كجو المالبس

 :سنوات 4– 3العمر من 

 يطعـ نفسو الكجبة كميا

 يمبس نفسو مع مساعدة عند لبس البمكفر أك أم شيء يحتاج إلى تزرير

 يمسح األنؼ عندما يذكر

 يستيقظ جافا لصباحيف مف سبعة

 الذككر يتبكلكف في المرحاض كىـ كاقفكف

 مف الكقت% 75يبدأ كينيي المبس كالخمع ما عدا األزرار كالكباسات كالرباطات 

 يشبؾ أك يقفؿ كباسات المالبس

 ينظؼ انفو عندما يذكر

 (زجاج مكسكر)يتجنب األخطار العادية 

 لى عالقة كيضع العالقة عمى قضيب منخفض مع إعطائو التعميماتيعمؽ المعطؼ ع

 يفرشي أسنانو عندما يعطى تعميمات لغكية

 (قفازة بإصبع كاحدة اإلبياـ)يمبس القفازات 



 يفؾ أزرار كبيرة مف لكح أزرار أك جاكيت مكضكع عمى طاكلة

 يزرر أزرار كبيرة عمى لكح أزرار أك جاكيت مكضكع عمى طاكلة

مة ذات الرقبةيمبس الجز  

 :سنوات 5-4العمر  

 ينظؼ ما سكب بجمب ممسحة أك اسفنجة

 يتجنب السمـك كالمكاد الضارة

 يفؾ مالبسو

 يزرر مالبسو

 يخمي المائدة مف أدكاتو المستخدمة بعد تناكلو الطعاـ

 يركب طرفي السكستة معا

 يغسؿ اليداف كالكجو

 يستعمؿ األداة الصحيحة لؤلكؿ

 الميؿ ليستعمؿ المرحاض أك يبقى جافا طكاؿ الميؿ يستيقظ مف النـك خالؿ

 مف الكقت عندما يحتاج بدكف تذكير% 75يمسح كينظؼ انفو 

 يحمـ نفسو ما عدا الظير، الرقبة، األذنيف

 (حمص، زبدة، مربى)يستعمؿ السكيف لدىف طعاـ ليف عمى قطعة مف الخبز المحمص 

 ءيربط كيفؾ الحزاـ مف عمى فستاف أك بنطمكف أك حذا

 يمبس نفسو كميا باإلضافة إلى تزرير كؿ األزرار األمامية ما عدا الربط

 يسكب لنفسو الطعاـ بينما يحمؿ أحد الكالديف الطبؽ المحتكم عمى الطعاـ

 يساعد بإعداد المائدة بكضع األطباؽ الفكط المالعؽ كالشكؾ في المكاف الصحيح عند إعطائو تعميمات لغكية

 يفرشي أسنانو



 اض في الميعاد يخمع مالبسو يمسح نفسو كيضرب السيفكف كيمبس بدكف مساعدةيذىب لممرح

 يمشط الشعر الطكيؿ باستعماؿ الفرشاة أك المشط

 يعمؽ المالبس عمى العالقة

 يتجكؿ بالحي بدكف مراقبة مستمرة

 يربط حذاءه بإدخاؿ الرباط في فتحات الحذاء

 يربط حذاءه

 :سنوات 6 -5العمر 

 أسبكعية كاحدة في المنزؿ كيعمميا عند الطمبمسؤكؿ عف ميمة 

 يختار مالبس مناسبة لدرجة الحرارة كالمناسبة

 يقؼ عند المنحنى ينظر لمجانبيف ثـ يعبر الشارع بدكف تذكيرات لغكية

 يضع الطعاـ بطبقة مف طبؽ السكب ثـ يمرر طبؽ السكب لآلخريف

 تحضير كجبتو الخاصة مف البميمة أك فت الخبز بالحميب

 (تحضير المائدة، إلقاء القمامة)سؤكؿ عف ميمة منزلية يكمية ـ

 يكازف درجة حرارة الماء عندما يأخذ دش أك حماـ

 يحضر ساندكيتش لنفسو

 يمشي إلى المدرسة، الممعب، البقاؿ عمى بعد بمككيف مف المنزؿ لكحده

 (مكز، بطاطا مسمكقة، بيض)يقطع طعاـ ليف بسكيف 

 ف عاـيجد المرحاض الصحيح في مكا

 يفتح عمبة لبف مصنكعة مف الكرتكف

 يمتقط يحمؿ يضع الصينية

 يربط حبؿ الطاقية أك القبعة الصكؼ



 يربط حزاـ األماف في السيارة

 :المخالطة االجتماعية

 :سنة 1 –العمر صفر 

 يراقب شخصا يتحرؾ تماما في خط رؤيتو

 يبتسـ كاستجابة عمى انتباه الكبار

 االنتباهيصدر أصكاتا كاستجابة 

 ينظر إلى يديو، يبتسـ أحيانا أك يصدر أصكاتا

 يستجيب لكجكده في محيط العائمة باالبتسامة، إصدار أصكات، أك الكؼ عف البكاء

 يبتسـ كاستجابة لتعبيرات كجكه اآلخريف

 يبتسـ كيصدر أصكاتا لصكرتو في المرآة

 (.…الشعر، األنؼ، النظارات)يربت كيشد عمى مالمح كجو شخص كبير 

 يمد يده لمكصكؿ إلى األشياء المقدمة لو

 يمد يده لمكصكؿ إلى أشخاص مألكفيف

 يمد يده كيصؿ إلى المرآة كيربت عمى صكرتو فييا أك عمى طفؿ آخر

 يحمؿ كيفحص األشياء المقدمة لمدة دقيقة عمى األقؿ

 ييز أك يضغط عمى مكضكع بيده مصدرا صكت غير مقصكد

 دقائؽ 10يمعب بدكف مراقبة لمدة 

 دقائؽ عندما يككف برعاية شخص 3-2يريد الحصكؿ عمى التكاصؿ البصرم لمدة 

 دقيقة 20 – 15يستكفي بالمعب كحده بجكار شخص كبير لمدة مف 

 يصدر أصكاتا لجذب االنتباه 

 يقمد لعبة االستغماية  باليد



 يصفؽ باليديف تقميدا لمكبار

 يشير لقكؿ بام مقمدا الكبار

 مقمدا الكبار" جدا كبير"يرفع ذراعيو 

 يقدـ لعبة، أداة، قطعة مف الطعاـ لمكبير لكف ال يعطييا دائما

 يحضف، يربت، يقبؿ أشخاص مألكفيف

 يبدم تجاكبا عند سماع اسمو الشخصي بالنظر أك مد الذراعيف كي يحمؿ

 يضغط أك ييز لعبة إلصدار صكت بالتقميد

 يستعمؿ اليديف لمتحكـ بالمعب أك األدكات

 ب أك أشياء إلى الكبير كيطمؽ سراحيايمد المع

 يقمد حركات طفؿ آخر أثناء المعب

 :سنة 2 – 1العمر 

  

 
 

 (نفض المالبس، سحب المالءات عند ترتيب األسرة كحمؿ المالعؽ كالشكؾ)يقمد الكبار في ميمة بسيطة مثؿ 

 يمعب مع طفؿ آخر كلكف كؿ منيما يؤدم نشاطا مختمؼ

 دقائؽ 5-2سيارة أك دحرجة كرة مع طفؿ آخر لمدة مف يأخذ دكره في لعبة، دفع 

 يقبؿ غياب أحد الكالديف بإكمالو النشاطات، ربما يتنمر قميال

 يستكشؼ البيئة المحيطة بو بنشاط

 مع شخص آخر( سحب الخيط أك إدارة المقبض)يأخذ دكر في لعبة يدكية 

 يحضف كيحمؿ لعبة لينة أك عركسو



 .كانتباىا يعيد الحركات التي تصدر ضحكا

 يعطي كتاب لشخص كبير لمقراءة لو أك المشاركة معو بالنظر

 يسحب شخص آخر لمشاىدة بعض األشياء أك األعماؿ

 يسحب يده بقكؿ ألأل عند التقريب بجكار أشياء ممنكعة عندما يذكر

 ينتظر ألف تقضي لو احتياجاتو عندما يككف مكضكعا في كرسي عالي أك عمى طاكلة التغيير

 مع اثنيف أك ثالثة مف عمرهيمعب 

 يشارؾ بأشياء أك طعاـ مع طفؿ آخر عندما يطمب منو

 يحي أطفاؿ بعمره كمكانتو كالكبار المألكفيف عندما يذكر

 :سنة 3 -2العمر 

 مف الكقت%  50يتعاكف مع طمب الكالديف بنسبة 

 يستطيع أف يحضر أك يأخذ شيء أك يحضر شخص مف غرفة أخرل إعطائو تعميمات

 دقائؽ 10 – 5ليستمع إلى المكسيقى أك القصص لمدة  يجمس

 يقكؿ مف فضمؾ كشكرا عندما يذكر

 يحاكؿ مساعدة األـ بميماتيا كذلؾ بعمؿ جزء مف الشغؿ مثؿ حمؿ الجاركؼ

 يمعب لعبة ارتداء مالبس الكبار كتقميدىـ

 "أتريد شرب الحميب أـ العصير؟"يختار عندما يسأؿ 

.……عف الحب، الغضب، الحزف، الضحؾ، الخيبدم فيمو لممشاعر بتعبيره   

 :سنوات 4 – 3العمر 

 يرقص كيغني عمى المكسيقى

 يتبع القكانيف بتقميد حركات األطفاؿ اآلخريف

 يحيي الكبار المألكفيف لديو بدكف تذكير



 يتبع القكاعد في العاب المجمكعة بقيادة شخص كبير

 العمر يأخذ اإلذف الستعماؿ لعبة يمعب بيا طفؿ آخر مف نفس

 مف الكقت% 50بدكف تذكير " فضمؾ كشكرا"يقكؿ مف 

 يجيب عمى التمفكف، ينادم عمى الكبير أك يتحدث إلى شخص مألكؼ

 سكؼ يأخذ دكر

 يتبع القكانيف في العاب جماعية مقادة مف قبؿ طفؿ آخر

 مف الكقت%  75يتعاكف مع طمب الكبار 

 يبقى في ساحتو المخصصة

دقيقة 30األطفاؿ اآلخريف عندما يعمؿ بمشركعو الخاص مدة يمعب قرب أك يتحدث مع   

 :سنوات 5– 4العمر 

 يطمب المساعدة عند مالقاة صعكبة في الحماـ أك إحضار شراب

 يساىـ في حديث الكبار

 يعيد النغمات كاألغاني أك يرقص لآلخريف

 دقيقة 30-20يشتغؿ كحده في ميمة لمدة 

 قتمف الك%  75يعتذر بدكف تفكير بنسبة 

 أطفاؿ آخريف 9أك  8يأخذ دكر مع 

 دقيقة في نشاط متعاكف 20يمعب مع طفميف أك ثالثة لمدة 

 يشترؾ في تصرؼ اجتماعي مقبكؿ في المحيط العاـ

مف الكقت%  75يأخذ اإلذف الستعماؿ أدكات تخص آخريف   

 :سنوات 6 – 5العمر 

 يخبر عف مشاعره الخاصة غاضب، مبسكط، محب 



 خمسة أطفاؿ بنشاط متعاكف بدكف مراقبة دائمةيمعب مع أربعة أك 

 يشرح قكانيف األلعاب أك النشاطات لآلخريف

 يقمد دكر الكبار

 يشترؾ بالحديث عمى مائدة الطعاـ

 يتبع قكانيف العاب لغكية تفكيرية

 يخفؼ حاؿ أصدقاء المعب إذا كانكا مضطربيف

 يختار أصدقاءه

 (مائؿ، نقط ارتكاز، رافعة، بكرةمستكل )يخطط كيبني باستعماؿ أدكات بسيطة 

 يضع أىداؼ لنفسو كينفذ النشاط

 يمثؿ جزء مف قصة، يمعب أدكار أك يستعمؿ المعب التي تمبس في اليد

 :المجال االدراكي

 سنة 1 -العمر من صفر

 
 

 يزيؿ قطعة مف القماش مف عمى الكجو التي تعرقؿ الرؤيا

 يبحث عف أداة رفعت مف خط رؤيتو المباشر

 أداة مف كعاء مفتكح كذلؾ بمد يده إلى داخؿ الكعاءيرفع 

 يضع أداة بالكعاء مقمدا

 يضع األداة في الكعاء عند الطمب المغكم

 ييز لعبة تصدر صكت مربكطة بخيط

 يضع ثالث أدكات في كعاء، يفرغ الكعاء



 ينقؿ أداة مف يد إلى أخرل ليمتقط أداة أخرل

 يسقط كيمتقط لعبة

 كعاءيجد أداة مخبأة تحت 

 يدفع ثالث مكعبات عمى طريقة قطار

 .يرفع دائرة مف لكحة األشكاؿ اليندسية

 يضع كتد مدكر في لكح األكتاد عند الطمب 

 يعمؿ حركات  بسيطة عند الطمب

:سنة 2 – 1العمر   

 أدكات مف كعاء كؿ عمى حدة 6يخرج 

 يشير إلى جزء كاحد مف الجسـ

 مكعبات فكؽ بعض عند الطمب 3يكدس 

 دكات متشابيةيطابؽ أ

 يخربش

 "أيف اسمو"يشير إلى نفسو عندما يسأؿ 

 أكتاد مدكرة في لكح األكتاد عند الطمب 5يضع 

 يطابؽ أدكات مع صكر لتمؾ األدكات

 يشير إلى صكرة مسماة

صفحات مف كتاب في المرة الكاحدة ليجد الصكرة المسماة 3-2يقمب مف   

 :سنوات 3 -2العمر 

 يجد كتاب معيف عند الطمب

 قطع في لكح أشكاؿ 3يكمؿ 



 صكر مألكفة 4يسمى 

 يرسـ خطا عمكديا مقمدا

 يرسـ خطا أفقيا مقمدا

 ينسخ دائرة

 يطابؽ بيف مالمس األسطح

 يشير إلى كبير كصغير عند الطمب

 مقمدا)+( يرسـ عالمة 

 يطابؽ ثالثة ألكاف

 يضع األدكات بداخؿ، عمى كتحت عند الطمب

 يسمى أدكات تصدر أصكاتا

 أجزاء مف لعبة مركبة 4 يضع معا

 يسمى حركات تمثميا صكر معينة

 يطابؽ أشكاؿ ىندسية مع صكر لتمؾ األشكاؿ

 يكدس خمس أك اكثر مف الحمقات عمى كتد بالترتيب

:سنوات 4 – 3العمر   

 يسمى األدكات الصغيرة كالكبيرة

 أجزاء مف الجسـ عند تمقي التعميمات المغكية 10يشير إلى 

 عند األمر المغكميشير إلى كلد كبنت 

 يخبر إما األداة ثقيمة أك خفيفة

 يضع معا جزئيف مف شكؿ ليعمؿ الشكؿ كمو

 يصؼ حدثيف أك شخصيتيف مف قصة مألكفة أك برنامج عمى التمفزيكف



 يمعب باليد كاألصابع كىك يغني كيعمؿ حركات

 (أك اكثر مف األدكات 3) 1إلى  1يقارف 

 يشير إلى األدكات القصيرة كالطكيمة

 يخبر أم األدكات تتناسب معا

 يعد إلى الثالثة مقمدا

 يرتب األدكات في فصائؿ

 مقمدا  Vيرسـ شكؿ 

 يرسـ خط قطرم مف زاكية مربع إلى الزاكية األخرل

 أدكات مقمدا 10يعد إلى 

 مكعبات بالتقميد 3يبني جسر بػ 

 يطابؽ سمسمة أك نمكذج مف المكعبات أك الخرز

 V VVVVVVينسخ سمسمة متصمة مف شكؿ 

 أك يد لييكؿ شخص غير كامؿ/ يضيؼ رجؿ ك

 قطع دكف محاكلة أك خطأ 6يكمؿ صكرة مجزأة مف 

 يسمى األدكات إما متشابية أك مختمفة

 يرسـ مربعا بالتقميد

 ألكاف عند الطمب 3يسمي 

 


