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  تمارين تفيد النطق وتدريبات للسمع: اوال 

 

 : تمارين لتقوية عضالت اللساف –أ 

 . اللساف لخارج الفم وإدخالو بسرعة حركية الثعباف حيث يمد ·

 . حوؿ الفم بأقصى ما يستطيع لف اللساف حركة دائرية ·

 . من داخل الفم بقوة والضغط عليو باليد من الخارج دفع الصدغ بطرؼ اللساف ·

 . بسرعة وإعادتو ببطء والعكس أف يمد لسانو خارج الفم ·

 .ما يستطيع الوصوؿ اليو من سقف الحلق الرخو رفع وخفض لسانو ألقصى ·

 .من السكر أو العسل وكذلك االيس كريم بق بو قليللعبة لحس ط ·

 . ومكررة الصوت ال ال ال وحرؼ الراء ر ر ر ينطق بطريقة منغمة ·

 .دائرية داخل الفم تحريك اللساف بطريقة ·

 :السفلي تمارين لتقوية الفك -ب

 .تحريك الفك يمينا ويسارا ·

 .ألسفل تحريك الفك السفلي ·

 .الفك ألسفل الطفل وأسفل ذقنو وفتح فمو وتحريكوضع طوؽ مطاطي فوؽ راس  ·

 .بفكو السفلي وضع يد المدرب أسفل ذقن الطفل ومحاولة الطفل دفعها ألسفل ·

 .(العلكة)مضغ اللباف  ·

 :التنفسي تمارين لتقوية الجهاز -ج

 عضالت اليدين واألقداـ والرقبة قضاء اكبر وقت ممكن في ممارسة التمارين الرياضية لتقوية ·
 .االطالؽ وىو أىم التمارين على

وبذلك يقوى النفس فيقوى الصوت  ممارسة تمارين لتقوية الحجاب الحاجز لزيادة سعة الرئتين ·
 .المنطلق

 .بقوة تمارين نفخ البالونات ·

والمراكب الورقية ,الطاولة وكور تنس, نفخ أقالـ الرصاص الدائرية الموضوعة افقيا على الطاولة ·



 .اصات الورؽوقص,في الماء

 .باستخداـ انبوب للتحكم في التنفس لتكوين كرات الماء النفخ بالماء والصابوف ·

يضع المعالج فمو وأنفو في اناء بو ماء ويكتم نفسو لفترات متفاوتة  اتباع تمرين الغطس بأف ·
 .تقليده ويحاوؿ الطفل

 .طوؿفي اؿ نفخ الشموع المضاءة ومحاولة اطفاءىا على مساحات متفاوتة ·

من التحكم في حركة اعضاءه  تمارين الجري واالتزاف بالمشي على حبل في األرض لتمكينو ·
 .والكالـ أثناء الحركة والتنفس

 .الدارتها النفخ على مراوح ورقية أو بالستيكيو صغيره ·

واخراجو بسرعة والعكس  تدريبو على اخذ نفس سريع واخراجو ببطء والعكس وبنفس سريع ·
 .الزمن لى حبس انفاسو فترة منوتدريبو ع

 

 : تمارين لتقوية الشفتين –د 

 . لإلماـ ضم الشفتين ومطهما ·

وفتح الشفتين وغلقها بطريقة  تحريك الشفتين تجاه الجانب األيسر واأليمن وأسفل وأعلى ·
 .تكرارية

 . والسفلي بين األسناف بالتبادؿ والقصى مايستطيع الطفل إدخاؿ الشفة العليا ·

الفم بالضغط  ؾ األقالـ أو خافض اللساف بالشفتين لبرىة من الوقت أخذ نفس وحبسو فيمس ·
 .على الشفتين

 . ( با ، بي ، بو) مستمرة ومنغمة بالحركات الطويلة  نطق حرؼ ب ب ب ب بطريقة ·

 . استخداـ شفاطات العصير ·

 

 : (( الصوتية والحباؿ الحنجرة)) تمارين لتقوية الجهاز الصوتي  –ىػ 

 . والطيور ووسائل المواصالت واآلالت تقليد أصوات الحيوانات ·

 . والمجهورة بالتبادؿ ببطء نطق األصوات المهموسة ·

 

 : الحلق الرخو واللهاة والحلق تمارين لتقوية سقف –و 

 خو –خي  –خا ) بطريقة مستمرة وبالتبادؿ وبالبيئة وبالحركات الطويلة  نطق األصوات الحلقية ·

)  

 . ( حو –حي  –حا ( )عو  –عي  –عا ( )غو –غي  –ا غ )



 . تكرار كلمة ىو ىو ىو بقوة عدة مرات والتثاؤب والمضغ ·

 : مرحلة تهئية الجهاز السمعي: ثانيا 

 : التدريب على التمييز السمعي لألصوات المحيطة –أ 

فل في البيئة من بالط وفيو تم تدريب الطفل على التميز بعض أصوات األشياء المختلفة المحيطة
 : حولو مثل

جرس  –غلق وفتح الباب  –المنزؿ مثل صوت سقوط أواني المطبخ  األ صوات الموجودة في ·
  الخ...التليفوف  –إشعاؿ عود كبريت  –المنبو  – طرؽ الباب –الباب 

  الخ..... القطة  –الماعز  –الحصاف  –البقرة  –الحمار : والطيور مثل  أصوات الحيوانات ·

 . الخ ........... عطس –كحة  –األلم  –البكاء  –الضحك : أصوات اإلنساف مثل  ·

 .طائرة – منشار –دؽ مسمار  –مويسيكل  –قطار  –صوت سيارة : آالت  ·

الخ ويتم التدريب بأف يسمع ............ نارمشتعلة –رياح  –المطر : أصوات الطبعية مثل  ·
ويعرض عليو صورتين ويطلب منو أ، يشير الى  , الطفل الصوت ويرى الصورة التي تعبر عنو

 . عليو ثالث صور ويختار الصورة المعبر عنو الصورة صاحبو الصوت ، ثم يعاد سماعة ويعرض

 
 

 : السمعي ألصوت الكلمات المتشابهة التدريب عللى التمييز –ب 

–حباؿ ( )علم –قلم ) كلمات المتشابهة في الصوت مثل التفرقة بين اؿ وتم تدريب الطفل على
  (نورة– صورة( )جباؿ 

 ومعو صوت مشابهو وليتعرؼ ويتم إسماع الطفل االسم المطلوب وعرض صوتو تم يعادعليو

 : نطق أصوات الحروؼ التدريب على ٌ :ثالثا 

 : تدريبات إلخراج الصوت منفردا – 1

 : وذلك من خالؿ ما يلي

 : لسمعيالتميز ا –أ 

كلمات بها  عن طريق االستماع الى الصوت الصحيح والتفرقو بينو وبين الصوت الخطأ وعرض
 .الصوت التي بها وتميز الكلمات, الصوت في مواضع مختلفة

تصاحب نطق الصوت ةالشعور  الشعور بالذبذبات التى كتدريب الطفل علة:التميز اللمسي -ب
أو الشعور بحركة عضو من أعضاء النطق عند خروج ,لنطقالمندفع مع ا بسخونة أو برودة الهواء

وسيلة حسية لشعور الطفل بمكاف خروج الصوت كخافض اللساف أو سائل  واستخداـ,الصوت



  الخ.. الثلج النعناع أو الخيط او

 :التميز البصري -ج

أو ,توضح وضع اعضاء النطق عند خروج الصوتc.d الفيديو أو على نستخدـ المرآة أو صور
رؤية المعالج وىو ينطق ,ليتعرؼ الطفل على صورة وصوت الحرؼ راف صورة الحرؼ بصوتواؽ

األوراؽ أو اقالـ الرصاص الدائرية أو كور تنس الطولة نتيجة خروج  أو رؤية تطاير,صوت الحرؼ
 .الحرؼ الهواء عند نطق صوت

 :مقطع تدريبات اخراج الصوت في -2

( ، و ، ي  أ) رد بالتشكيل ومصاحب لحرؼ العلة ويبدأ بتدريب الطفل على نطق الصوت منف
 . كلمات لمقاطع أحادية ثم في مقاطع ثنائية ثم مقاطع ثالثية تمهيداٌ لنطقو في

 . تدريبات لنطق الصوت في بداية الكلمة – 3

 . تدريبات لنطق الصوت في وسط الكلمة -4

 . نهاية الكلمة تدريبات لنطق الصوت – 5

 . ت مكررا في كلمةتدريبات لنطق الصو – 6

 : تدريبات لنطق الصوت في جملة – 7

 . تزداد في الطوؿ تدريجياٌ  وتبدأ بجمل قصيرة ثم

 : التدريب على التقليد

يطلب من الطفل فعل  بفعل المعلم شئ ثم) مثل تبادؿ األدوار في الحديث بين الطفل ومدربو  .
اآلف ىذا دورؾ في  يقوؿ للطفلنفس الشيئ أو التكرار حتى يقلده الطفل أو يتحدث للطفل 

 ( .. التحدث

لكي يتعلم أف التحدث يحدث بالدور وىو صغير عن طريق اللعب  فمن الممكن تدريب الطفل
 . والتقليد والتمثيل

بورقة ثم إظهار الوجو  وتعرؼ بأسماء مختلفة لدى الناس وىي باختصارتغطية الوجو)فلعبو الغميمو 
 ( للطفل بشكل تمثيلي

معينة ثم يأخذىا المدرب ليلعب بها كل ىذا ينمي أىمية الدور لدي  طفل لعبة لفترةوإعطاء اؿ
 وقبل أف الطفل في وقت مبكر

 . يتحدث الطفل الكلمة األولى

 

 : األنشطة اليدوية: رابعا 



يبدأ بخطة عالجية ( عن طريق النطق أو باإلشارة) استعماؿ الكلمة الواحدة  بمجرد أف يبدأالطفل
 مهارات) ة لغة التخاطب من كل النواحي ، وقد يركز على تنمية المفردات الغوية لتنمي شاملة

المائدة  في كثير من األنشطة الكلية والموضوعية ، مثل عرض ألدوات المطبخ وأدوات( داللية 
التلوين والرسم مع  مع استخداـ المفردات المتعلقة بالطبخ عند إعداد طعاـ أو االىتماـ بأنشطة

مخارج الحروؼ والكلمات  لمفردات المعلقة باألشغاؿ اليدوية والتلوين أو ربطاستخداـ ا
الشارع والسوؽ والرحالت ، ومع  بحركات إيقاعية أثناء اللعب والتمثيل وعند الخروج الخروج إلى

وىذا مايطلق عليو بنمو اللغة  ) مرور الوقت نجد أف الطفل اكتسب كلمات ومفردات جديدة
 .( يعلى المستوى األفق

العالجي إلى زيادة عدد الكلمات المستخدمة في الجملة الواحدة تدريجيا  كما يستهدؼ البرنامج
كثيرة يستطيع الطفل أف يتواصل بها مع اآلخرين باستخداـ جملة من كلمتين  ،ىناؾ تعبيرات
  على سبيل المثاؿ عبارة قلم بابا ) كجمل التملك

 . مكونة من ثالث كلماتتضاؼ الجمل اؿ ، ومن ثم(أو فستاف ماما 

 


