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تنمٌة العضالت الدقٌقة فً الٌد                   

 

كلنا ٌعرف دور الٌد فً تنمٌة اإلدراك لدى الطفل باعتبارها أول ما ٌتعرف علٌه 

الطفل من أعضاء جسمه ، ولهذا الغرض ٌمكنكم استخدام المراحل التالٌة الخاصة 

الدقٌقة للطفل وذلك لتقٌٌمه وتحدٌد المرحلة الالحقة الالزم تدرٌبه علٌها، بالعضالت 

وهً مرتبة حسب التسلسل الزمنً 

: سنوات 6للطفل من المٌالد وحتى عمر 

 

(. القبض علٌها باألصابع وراحة الٌد)اإلمساك باألشٌاء لفترة قصٌرة  -1

. القدرة على القبض على جسم ٌمسكه شخص آخر -2

شٌاء من ٌد إلى أخرى نقل األ -3

. التقاط أشٌاء صغٌرة باإلبهام والسبابة -4

. وضع األشٌاء على األرض -5

. استعمال اإلصبع الكتشاف األشٌاء ولمسها -6

. ضرب لعبة ما بالعصا أو المطرقة -7

(. أو باإلصبع على الرمل)رسم عالمات بقلم الرصاص أو األلوان  -8

وضع مكعب فوق آخر  -9
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استعمال قلم الرصاص أو األصابع على ) -التلوٌن–لفوق وتحت الخربشة  -10

( الرمل

. تقلٌب صفحات كتاب صفحة صفحة -11

. رفع غطاء علبة كرتونٌة -12

. صف مكعبٌن أو أكثر، لصنع قطار -13

. التلوٌن بالفرشاة -14

. مكعبات على األقل 6بناء برج من  -15

. قطعة منهاتمزٌق صفحة من مجلة أو صحٌفة للحصول على  -16

(. أو تمرٌر خٌط من ثقوب كبٌرة فً بطاقة)شك خرزات كبٌرة فً خٌط  -17

. الخربشة الدائرٌة -18

(. حلزونً)فتح غطاء علبة  -19

. قص خط مستقٌم من الورقة بالمقص -20

. سكب الماء من كوب آلخر -21

الرسم بالفرشاة عمودٌا وأفقٌا  -22

وضع الغطاء على العلبة الكرتونٌة  -23

. البناء بالمكعبات -24

( الصلصال)صنع أشكال من المعجونة  -25

. طً ورقة مربعة من المنتصف -26

قص أشكال بسٌطة  -27

قص القماش بالمقص  -28

. لف خٌط على شكل كرة -29

وضع صامولة على برغً وشدها  -30

شك خرزات صغٌرة فً خٌط  -31
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تمرٌر شرٌط الحذاء فً ثقوبه  -32

فوق بعضها بشكل مرتب  جمع البطاقات -33

استخدام المفتاح لفتح الباب  -34

دق مسامٌر فً قطعة خشب  -35

( رباط)فك عقدة  -36

ربط عقدة بسٌطة  -37

نسخ رسم دائرة  -38

( y,x)نسخ الشكلٌن  -39

( صورة حٌوان مثال)قص صورة بدقة  -40

رسم رجل وبٌت  -41

 

 

 

 

هل ٌستطٌع رسم دائر تقلٌدا لك؟ 

 

. لم خط عرٌض وارسمً داءرة واطلبً منه تقلٌدكاحضري ورقة وق

 

هل ٌستطٌع لظم حبات خرز كبٌرة الحجم فً خٌط؟ 

 

فً الفتحة المخخصة له؟ , هل ٌستطٌع وضع المفتاح فً القفل

 

؟ +هل ٌستطٌع تقلٌد رسم 
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ثم خبرٌنا ما ذا اشتمل علٌه الولد . اطلبً منه رسم ولد وشجعٌه على ذلك

 

مثلث؟ , ربعهل ٌستطٌع تقلٌد رسم م

 

 

: هناك الكثٌر من االنشطة التً تساعد على تطوٌر الحركات الدقٌقة مثل

 

تلوٌن بعض الصور بالملتٌنة عوضا عن االلوان الخشبٌة  -1

وٌتم ذلك بؤن ٌحاول الطفل تعبئة الرسمة بالملتٌنة 

وهذا ٌحتاج الً حركات دقٌقة 

. واٌضا الى تؤزر حركً بصري

 من التمارٌن المهمةوالضغط علً الدبابٌس  -2

وتمارٌن مسك القلم وبرٌة  -3

وتمرٌن عصر االسفنجةووضع الماء بالوعاء  -4

 

هناك عدد كبٌر من التمارٌن التً ٌمكن االستفادة منها فً تنمٌة العضالت الدقٌقة 

لدى االطفال 

االهم هً شعور الطفل بالرغبة فً مثل هذه االعمال حتى تتم الفائدة ومنها على 

مثال ال الحصر سبٌل ال

الماء وذلك لحب االطفال للماء  -1

 

بحٌث ٌستخدم الطفل وعائٌٌن واحد مملوء بالماء والثانً فارغ وٌتم نقل الماء الى 

الوعاء االخر بعملٌة العصر فً استخدام اسفنجة لحمل الماء الى الوعاء الفارغ 
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  .

ل بٌحث ٌوضع وهً اٌضا من اكثر الشٌاء المحببة لالطفا( الرمل) التراب  -2

او اي اسماخر او اي شًء اخر ( البنور ( )الجلول)الرمل فً وعاء مع عدد من 

هذة الطرٌقة من اسرع الطرق فً ) وٌطلب من الطفل البحث عنه فً داخل الرمل 

تنمٌة العضالت الدقٌقة 

 

ابدئً باستخدام مقاومات قلٌلة ثم ) معجون عالجً خاص له مقومات مختلفة

 –أزرار مختلفة األحجام واألشكال  ( –سن استخدمً مقاومة أكبرتدرٌجٌا مع التح

… طرٌقة العمل.مكعبات صغٌرة الحجم –حبوب متنوعة 

طرف اإلصبع الكبٌر مع طرف األصابع األخرى ) باستخدام أطراف األصابع. 1

ٌقوم الطفل بالضغط على ( بحٌث تستخدم كل مرة إصبع مختلف مع اإلصبع الكبٌر

على شكل اسطوانة أو عصى طوٌلة ثم بؤطراف األصابع ٌقوم  المعجون وتشكٌله

. بالضغط علٌها من األمام إلى نهاٌة الشكل

 

واطلبً من الطفل أن ٌثبتها على  أحضري أزرار مختلفة والحبوب والمكعبات. 2

. المعجون

 

عمل أشكال مختلفة لوجوه أو أشكال مختلفة للحٌوانات وأشكال باإلمكان . 3

وكلها تشجع على تحسٌن )زٌٌنها بؤنواع مختلفة من الحبوب واألزرار ٌتم ت الهندسٌة

(. المهارات الدقٌقة للٌد وفصل حركة األصابع عن بعضها

 

عند االنتهاء من اللعب اطلبً من الطفل نزع تلك الحبوب واألزرار ألن نزعها . 4

. ٌتطلب مقاومة ضد حركة األصابع مما ٌعمل على زٌادة القوة العضلٌة للٌد

 

 

 

تمارٌن لتنمٌة العضالت الدقٌقة فً عمر المدرسة 
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-----------------------------------------------------------------------------

 ---

 

.. تمرٌن تمزٌق وتجعٌد الورق

 

هذا التمرٌن ٌمكن القٌام به خالل الٌوم، 

بعد االنتهاء من الواجب الصفً، 

. المنزلفً أثناء الحصص الفنٌة وفً 

 

.. الهدف من التمرٌن

زٌادة القوة العضلٌة لألصابع والٌد 

وتحسٌن التآزر الحركً البصري  –

. والتحكم بحركات األصابع -

 

.. المواد المستخدمة

األوراق من مختلف األحجام والسمك واألنواع . 1

من أوراق رقٌقة ناعمة الملمس إلى أوراق خشنة . )وٌمكن استخدام ألوان مختلفة

(. ٌظةغل

. سلّة صغٌرة أو أوراق برسومات مفرغة. 2

 

.. طرٌقة العمل

 

احضري األوراق السابقة واألفضل التدرج من األوراق الرقٌقة ثم استخدام . 1

. األوراق الخشنة السمٌكة
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اطلبً من الطفل تمزٌق الورقة إلى قطع صغٌرة وفً كل مرة ٌمزق قطعة من . 2

خدام ٌد واحدة فقط عن طرٌق األصابع، الورق ٌقوم بتجعٌدها وتدوٌرها باست

ثم ٌقوم بمحاولة التهدٌف والتصوٌب داخل السلّة 

أما إذا اخترت الرسومات المفرغة، )

فؤحضري ورقة برسومات كبٌرة وٌقوم الطفل بإلصاق األوراق بعد تجعٌدها داخل 

(. الرسوم المفرغة

الورقة ثم كرري  ٌستمر الطفل بتمزٌق األوراق وتجعٌدها إلى أن تنتهً جمٌع. 3

. التمرٌن بالٌد األخرى

 

.. مالحظات

. إذا كانت الٌدٌن ضعٌفتٌن فٌقوم بعمل التمرٌن باإلبدال بٌن الٌدٌن. 1

إذا لم ٌستطع الطفل أن ٌقوم بالتمرٌن وتقطٌع الورقة باستخدام ٌد واحدة فقط . 2

ثم تدرٌجٌا )وذلك بسبب ضعفها الشدٌد، اطلبً منه القٌام به باستخدام الٌدٌن معا 

(. بكل ٌد على حدة

( كالّسلة مثال)الهدف الذي ٌصوب علٌه الطلب بعد االنتهاء من تجعٌد الورقة . 3

اعتمادا على مدى مهارة التآزر الحركً ( قرٌبا أو بعٌدا عنه)قومً بتحرٌكها 

البصري لدٌه ومع التكرار وتحسن التآزر قومً بإبعاد السلّة مسافة أبعد، أما إذا 

تخدام الرسومات المفرغة وإلصاق الورق علٌه فاستخدمً الرسومات تمت باس

. الكبٌرة الحجم ودون زواٌا حادة كثٌرة ثم تدرٌجٌا قومً بتصغٌر الرسومات

قومً باستخدام أوراق أكثر سماكة وشجعً الطفل على تمزٌق وتجعٌد قطع . 4

. أكبر مع تحسن القوة العضلٌة للٌد

أدوات مختلفة مثل المعجون الملون حٌث ٌقوم الطفل  عند إتقانها ٌمكنك استخدام. 5

بتقطٌع المعجون بٌد واحدة ثم تدوٌرها إلى دوائر صغٌرة وٌمكن كذلك إلصاقها على 

ثم قومً )رسومات أو عمل أشكال مختلفة بها عند االنتهاء من تقطٌعها وتدوٌرها 

(. بالتمرٌن بكل ٌد على حدة
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.. تمرٌن البٌض فً العش

 

.. التمرٌنالهدف من 

زٌادة القوة العضلٌة لألصابع والٌد 

وتحسٌن التآزر الحركً البصري  –

. والتحكم بحركات األصابع -

 

قومً بإحضار معجون …المواد المستخدمة

. أو عجٌن -صلصال –

كلما كانت المواد أقسى تكون جٌدة لتقوٌة العضالت لكن دائما تدرجً من اللٌن إلى )

(. األكثر قسوة

… لحركات الٌد الدقٌقةتمرٌن 

… المواد المستخدمة

ابدئً باستخدام مقاومات قلٌلة ثم )معجون عالجً خاص له مقومات مختلفة 

 –أزرار مختلفة األحجام واألشكال  ( –تدرٌجٌا مع التحسن استخدمً مقاومة أكبر

. مكعبات صغٌرة الحجم –حبوب متنوعة 

 

[B 

. 1[b]/…طرٌقة العمل[

طرف اإلصبع الكبٌر مع طرف األصابع األخرى بحٌث )بع باستخدام أطراف األصا

ٌقوم الطفل بالضغط على ( تستخدم كل مرة إصبع مختلف مع اإلصبع الكبٌر

المعجون وتشكٌله على شكل اسطوانة أو عصى طوٌلة ثم بؤطراف األصابع ٌقوم 

. بالضغط علٌها من األمام إلى نهاٌة الشكل

والمكعبات واطلبً من الطفل أن ٌثبتها على أحضري أزرار مختلفة والحبوب . 2

. المعجون



 

 01118678133 – 01008163516 – 01008673088: موباٌل 

Email : abdalhady_foundation@yahoo.com 

باإلمكان عمل أشكال مختلفة لوجوه أو أشكال مختلفة للحٌوانات وأشكال . 3

وكلها تشجع على تحسٌن )الهندسٌة ٌتم تزٌٌنها بؤنواع مختلفة من الحبوب واألزرار 

(. المهارات الدقٌقة للٌد وفصل حركة األصابع عن بعضها

هاء من اللعب اطلبً من الطفل نزع تلك الحبوب واألزرار ألن نزعها عند االنت. 4

. ٌتطلب مقاومة ضد حركة األصابع مما ٌعمل على زٌادة القوة العضلٌة للٌد

 

… طرٌقة العمل

. فً راحة الٌد( أو أي مادة استخدمت)ٌقوم الطفل بعمل كرة من الصلصال . 1

إلصبع الكبٌر لكلتا الٌدٌن، ثم ٌقوم بالضغط على مركز الكرة باستخدام ا. 2

. وباستخدام باقً األصابع ٌقوم بتشكٌل العش على شكل نصف كرة مفرغة

لعمل البٌض ٌقوم بقرص قطع من المعجون وتقطٌعها باستخدام األصابع . 3

( مرة باستخدام إصبعٌن ثم بثالثة ثم بجمٌع األصابع)وتدوٌرها بؤطراف األصابع 

. ها فً العشوتدوٌرها على شكل البٌضة ووضع

فً النهاٌة ٌقوم الطفل بقطع قطعة كبٌرة من المعجون وتدوٌرها مشكال طائر . 4

. لٌجلس فوق البٌض

 

السابقة باإلمكان استخدامها لكتابة أحرف وكلمات بالمعجون ونقاط  بنفس الطرٌقة

الحروف ٌتم عملها كما ٌتم عمل البٌض، وللفتٌات ٌمكن عمل أساور وسالسل 

. بالمعجون ٌتم لبسها فً الٌد وحول العنق

 

والمزٌد علً هذا 

 http://epaediatrics.org/phpbb/showthread.php?t=3346الرابط

فً شفاء ابنها التوحدي واألبحاث الطبٌة الحدٌثة تثبت صحة قصة ام ساعدت 

مقوالت األم 

بشرى لمن ٌعانون من مرض التوحد 

 -----------------------------------------------------------------



 

 01118678133 – 01008163516 – 01008673088: موباٌل 

Email : abdalhady_foundation@yahoo.com 

: تنمٌة العضالت الدقٌقه : 

- ٌضغط علٌها-ٌمسك كره اسفنجٌه بكلتا ٌدٌه

ٌخربش على الورق 

كل ٌقوم بعمل ش

ٌلصق الورق 

ٌقلب الصفحات 

: التنسٌق بٌن حركة الٌد والعٌن . …ان ٌقص بالمقص الخ 

ٌدخل الخٌط فً الخرز 

تدرٌبات الخطوط … ٌدخل حلقات فً اعمده الخ -

ان ٌمسك فرشاة كبٌره وٌلون 

ان ٌرسم خطوط عشوابٌه  -

ان ٌلون مساحه محدده  -

ان ٌوصل بٌن النقاط فً خطوط مستقٌمه  -

بعمل خطوط مابله  ٌقوم --

ٌرسم خطوط عشوابٌه : استعمال قلم الرصاص . ٌقوم بعمل خطوط منحنٌه  --

على ورق غٌر مسطر 

ٌلون صوره فً مساحه محدده   --

ٌوصل بٌن النقاط فً خطوط مستقٌمه   --

ٌرسم خط مابل   --

خط متعرج   –-

خطوط بدون نقاط  --

كز صوره بسٌطه   --

بٌن نقططٌن  ٌرسم خط.ٌرسم خط منحنً  --

اٌصال بٌن عدة نقاط  -

اٌصال خط فً عدة اتجاهات مهارات الكتابه  -

- معرفة تطابق االشكال وااللوان

تركٌب صورة بازل باستخدام نموذج الصور 

- تركٌب صوره بازل بدون استخدام نموذج الصور

مستطٌل  -مثلث -مربع -تطاٌق دابره

زر الٌد والعٌن رمً لكره فً فرزها وتصنٌفها تا–نطقها –كز معظم الحروف .

طوق مسافه متر وزٌادة صعوبة التمرٌن تدرجٌا 
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ما قبل الكتابة  مهارات

 

األنشطة المختلفة  التدرٌب علً المهارات الحركٌة الدقٌقة لألصابع من خالل

  .للمهارات الحركٌة الدقٌقة فً برنامج بورتاج

  .ٌلتقط أشٌاء صغٌرة بٌدٌه

  .إلً أخريٌنقل األشٌاء من ٌد 

  .ٌلتقط الشا الصغٌر باإلبهام و السبابة

  .ٌفتح األبواب التً ٌتطلب فتحها الدفع

  .ٌرسم بالقلم أي خط

  .ٌفتح األبواب بتدوٌر األكرة

  .ٌفتح غطاء علبة بتدوٌر الغطاء

  .ٌفتح و ٌقفل المقص بٌد واحدة

  .ٌقص و رقه بالمقص

  .ٌرسم أكثر من شكل بسٌط باستخدام القلم

  -:أنشطه لتنمٌة مهارات التآزر بٌن الٌد و العٌن

  .وضع مكعبات فً علبة

  .وضع مكعبات فً علبه متحركة

  .وضع األقالم فً حامل األقالم

  .التلوٌن

  .لضم الخرز

  .استخدام مشابك الغسٌل

  .أتباع خطوط أفقٌه

  .إتباع خطوط رأسٌة

  .السٌر علً نقط إلكمال شكل

  .شكل أرقامالسٌر علً نقط علً 

  .السٌر فً المتاهات

 .السٌر علً نقط لرسم شخص

 

  تمارٌن لتنمٌة العضالت الدقٌقة
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-----------------------------------------------------------------------------
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  ..تمرٌن تمزٌق وتجعٌد الورق

واجب الصفً، فً أثناء هذا التمرٌن ٌمكن القٌام به خالل الٌوم، بعد االنتهاء من ال

 .الحصص الفنٌة وفً المنزل

 

 ..الهدف من التمرٌن

والتحكم  -وتحسٌن التآزر الحركً البصري  –زٌادة القوة العضلٌة لألصابع والٌد 

 .بحركات األصابع

 

 ..المواد المستخدمة

. األوراق من مختلف األحجام والسمك واألنواع وٌمكن استخدام ألوان مختلفة .1

 .(أوراق رقٌقة ناعمة الملمس إلى أوراق خشنة غلٌظةمن )

 .سلّة صغٌرة أو أوراق برسومات مفرغة .2

 

 ..طرٌقة العمل

احضري األوراق السابقة واألفضل التدرج من األوراق الرقٌقة ثم استخدام  .1

 .األوراق الخشنة السمٌكة

قطعة من اطلبً من الطفل تمزٌق الورقة إلى قطع صغٌرة وفً كل مرة ٌمزق  .2

ٌقوم بتجعٌدها وتدوٌرها باستخدام ٌد واحدة فقط عن طرٌق األصابع، ثم  الورق

أما إذا اخترت الرسومات )بمحاولة التهدٌف والتصوٌب داخل السلّة  ٌقوم

فؤحضري ورقة برسومات كبٌرة وٌقوم الطفل بإلصاق األوراق بعد  المفرغة،

 .(الرسوم المفرغة تجعٌدها داخل

بتمزٌق األوراق وتجعٌدها إلى أن تنتهً جمٌع الورقة ثم كرري ٌستمر الطفل  .3

 .التمرٌن بالٌد األخرى

 

 ..مالحظات

 .إذا كانت الٌدٌن ضعٌفتٌن فٌقوم بعمل التمرٌن باإلبدال بٌن الٌدٌن .1

 إذا لم ٌستطع الطفل أن ٌقوم بالتمرٌن وتقطٌع الورقة باستخدام ٌد واحدة فقط .2

تدرٌجٌا  ثم)اطلبً منه القٌام به باستخدام الٌدٌن معا وذلك بسبب ضعفها الشدٌد، 

 .(بكل ٌد على حدة

( كالّسلة مثال)من تجعٌد الورقة  الهدف الذي ٌصوب علٌه الطلب بعد االنتهاء .3



 

 01118678133 – 01008163516 – 01008673088: موباٌل 

Email : abdalhady_foundation@yahoo.com 

اعتمادا على مدى مهارة التآزر الحركً  (قرٌبا أو بعٌدا عنه)قومً بتحرٌكها 

بإبعاد السلّة مسافة أبعد، أما إذا التآزر قومً  البصري لدٌه ومع التكرار وتحسن

المفرغة وإلصاق الورق علٌه فاستخدمً الرسومات  تمت باستخدام الرسومات

 .حادة كثٌرة ثم تدرٌجٌا قومً بتصغٌر الرسومات الكبٌرة الحجم ودون زواٌا

قومً باستخدام أوراق أكثر سماكة وشجعً الطفل على تمزٌق وتجعٌد قطع  .4

 .لعضلٌة للٌدأكبر مع تحسن القوة ا

 عند إتقانها ٌمكنك استخدام أدوات مختلفة مثل المعجون الملون حٌث ٌقوم .5

 الطفل بتقطٌع المعجون بٌد واحدة ثم تدوٌرها إلى دوابر صغٌرة وٌمكن كذلك

 إلصاقها على رسومات أو عمل أشكال مختلفة بها عند االنتهاء من تقطٌعها

 .(حدة ثم قومً بالتمرٌن بكل ٌد على)وتدوٌرها 

  ..تمرٌن البٌض فً العش

 ..الهدف من التمرٌن

والتحكم  -وتحسٌن التآزر الحركً البصري  –زٌادة القوة العضلٌة لألصابع والٌد 

 .بحركات األصابع

 

 …المواد المستخدمة

كلما كانت المواد أقسى تكون جٌدة . )أو عجٌن -صلصال –قومً بإحضار معجون 

 .(ي من اللٌن إلى األكثر قسوةلتقوٌة العضالت لكن دابما تدرج

 …تمرٌن لحركات الٌد الدقٌقة

 …المواد المستخدمة

ابدبً باستخدام مقاومات قلٌلة ثم )عالجً خاص له مقومات مختلفة  معجون

 –أزرار مختلفة األحجام واألشكال  ( –التحسن استخدمً مقاومة أكبر تدرٌجٌا مع

 .مكعبات صغٌرة الحجم –متنوعة  حبوب

 

 …عملطرٌقة ال

طرف اإلصبع الكبٌر مع طرف األصابع األخرى )األصابع  باستخدام أطراف .1

ٌقوم الطفل بالضغط على ( إصبع مختلف مع اإلصبع الكبٌر بحٌث تستخدم كل مرة

شكل اسطوانة أو عصى طوٌلة ثم بؤطراف األصابع ٌقوم  المعجون وتشكٌله على

 .إلى نهاٌة الشكل بالضغط علٌها من األمام

أحضري أزرار مختلفة والحبوب والمكعبات واطلبً من الطفل أن ٌثبتها على  .2

 .المعجون

 باإلمكان عمل أشكال مختلفة لوجوه أو أشكال مختلفة للحٌوانات وأشكال .3

 وكلها تشجع على)الهندسٌة ٌتم تزٌٌنها بؤنواع مختلفة من الحبوب واألزرار 
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 .(ابع عن بعضهاتحسٌن المهارات الدقٌقة للٌد وفصل حركة األص

 االنتهاء من اللعب اطلبً من الطفل نزع تلك الحبوب واألزرار ألن نزعها عند .4

 .ٌتطلب مقاومة ضد حركة األصابع مما ٌعمل على زٌادة القوة العضلٌة للٌد

 

 

 …طرٌقة العمل

 .فً راحة الٌد( أو أي مادة استخدمت)ٌقوم الطفل بعمل كرة من الصلصال  .1

 غط على مركز الكرة باستخدام اإلصبع الكبٌر لكلتا الٌدٌن،ثم ٌقوم بالض .2

 .وباستخدام باقً األصابع ٌقوم بتشكٌل العش على شكل نصف كرة مفرغة

لعمل البٌض ٌقوم بقرص قطع من المعجون وتقطٌعها باستخدام األصابع  .3

 (مرة باستخدام إصبعٌن ثم بثالثة ثم بجمٌع األصابع)بؤطراف األصابع  وتدوٌرها

 .وتدوٌرها على شكل البٌضة ووضعها فً العش

فً النهاٌة ٌقوم الطفل بقطع قطعة كبٌرة من المعجون وتدوٌرها مشكال طابر  .4

 .لٌجلس فوق البٌض

 

 بنفس الطرٌقة السابقة باإلمكان استخدامها لكتابة أحرف وكلمات بالمعجون 

 عمل أساورونقاط الحروف ٌتم عملها كما ٌتم عمل البٌض، وللفتٌات ٌمكن 

 .وسالسل بالمعجون ٌتم لبسها فً الٌد وحول العنق

هناك عدد كبٌر من التمارٌن التً ٌمكن االستفادة منها فً تنمٌة العضالت الدقٌقة 

  لدى االطفال

االهم هً شعور الطفل بالرغبة فً مثل هذه االعمال حتى تتم الفابدة ومنها على 

  سبٌل المثال ال الحصر

  ب االطفال للماءالماء وذلك لح -1

 ٌستخدم الطفل وعابٌٌن واحد مملوء بالماء والثانً فارغ وٌتم نقل الماء الى بحٌث

 . الفارغ الوعاء االخر بعملٌة العصر فً استخدام اسفنجة لحمل الماء الى الوعاء

بٌحث ٌوضع  وهً اٌضا من اكثر الشٌاء المحببة لالطفال( الرمل) التراب  -2

شًء اخر  او اي اسماخر او اي( البنور ( )الجلول)د من الرمل فً وعاء مع عد

الطرق فً  هذة الطرٌقة من اسرع) وٌطلب من الطفل البحث عنه فً داخل الرمل 

 . تنمٌة العضالت الدقٌقة

 

  متمنٌا الفابدة للجمٌع

 

 المساعد العربً
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 …تمرٌن لحركات الٌد الدقٌقة

 …المواد المستخدمة

ابدبً باستخدام مقاومات قلٌلة ثم )مختلفة عالجً خاص له مقومات  معجون

 –أزرار مختلفة األحجام واألشكال  ( –التحسن استخدمً مقاومة أكبر تدرٌجٌا مع

 .مكعبات صغٌرة الحجم –متنوعة  حبوب

 

 …طرٌقة العمل

طرف اإلصبع الكبٌر مع طرف األصابع األخرى )األصابع  باستخدام أطراف .1

ٌقوم الطفل بالضغط على ( ف مع اإلصبع الكبٌرإصبع مختل بحٌث تستخدم كل مرة

شكل اسطوانة أو عصى طوٌلة ثم بؤطراف األصابع ٌقوم  المعجون وتشكٌله على

 .إلى نهاٌة الشكل بالضغط علٌها من األمام

أحضري أزرار مختلفة والحبوب والمكعبات واطلبً من الطفل أن ٌثبتها على  .2

 .المعجون

 ة لوجوه أو أشكال مختلفة للحٌوانات وأشكالباإلمكان عمل أشكال مختلف .3

 وكلها تشجع على)الهندسٌة ٌتم تزٌٌنها بؤنواع مختلفة من الحبوب واألزرار 

 .(تحسٌن المهارات الدقٌقة للٌد وفصل حركة األصابع عن بعضها

 االنتهاء من اللعب اطلبً من الطفل نزع تلك الحبوب واألزرار ألن نزعها عند .4

 .د حركة األصابع مما ٌعمل على زٌادة القوة العضلٌة للٌدٌتطلب مقاومة ض

 

موضوع هام لكل ام طفلها معاق مهم مهم :: : : تنمٌة العضالت الدقٌقة فً الٌد 

  مهم

 

 

 ٌعرف دور الٌد فً تنمٌة اإلدراك لدى الطفل باعتبارها أول ما ٌتعرف علٌه كلنا

 م المراحل التالٌة الخاصةالطفل من أعضاء جسمه ، ولهذا الغرض ٌمكنكم استخدا

تدرٌبه  بالعضالت الدقٌقة للطفل وذلك لتقٌٌمه وتحدٌد المرحلة الالحقة الالزم

 6علٌها، وهً مرتبة حسب التسلسل الزمنً للطفل من المٌالد وحتى عمر 

  :سنوات

 

 .(القبض علٌها باألصابع وراحة الٌد)اإلمساك باألشٌاء لفترة قصٌرة  -1

 .ض على جسم ٌمسكه شخص آخرالقدرة على القب -2

 نقل األشٌاء من ٌد إلى أخرى -3

 .التقاط أشٌاء صغٌرة باإلبهام والسبابة -4
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 .وضع األشٌاء على األرض -5

 .استعمال اإلصبع الكتشاف األشٌاء ولمسها -6

 .ضرب لعبة ما بالعصا أو المطرقة -7

 .(أو باإلصبع على الرمل)رسم عالمات بقلم الرصاص أو األلوان  -8

 وضع مكعب فوق آخر -9

استعمال قلم الرصاص أو األصابع على ) -التلوٌن–الخربشة لفوق وتحت  -10

 (الرمل

 .تقلٌب صفحات كتاب صفحة صفحة -11

 .رفع غطاء علبة كرتونٌة -12

 .صف مكعبٌن أو أكثر، لصنع قطار -13

 .التلوٌن بالفرشاة -14

 .مكعبات على األقل 6بناء برج من  -15

 .تمزٌق صفحة من مجلة أو صحٌفة للحصول على قطعة منها -16

 .(أو تمرٌر خٌط من ثقوب كبٌرة فً بطاقة)شك خرزات كبٌرة فً خٌط  -17

 .الخربشة الدابرٌة -18

 .(حلزونً)فتح غطاء علبة  -19

 .قص خط مستقٌم من الورقة بالمقص -20

 .سكب الماء من كوب آلخر -21

 قٌاالرسم بالفرشاة عمودٌا وأف -22

 وضع الغطاء على العلبة الكرتونٌة -23

 .البناء بالمكعبات -24

 (الصلصال)صنع أشكال من المعجونة  -25

 .طً ورقة مربعة من المنتصف -26

  قص أشكال بسٌطة -27

 قص القماش بالمقص -28

 .لف خٌط على شكل كرة -29

 وضع صامولة على برغً وشدها -30

 شك خرزات صغٌرة فً خٌط -31

 ٌر شرٌط الحذاء فً ثقوبهتمر -32

 جمع البطاقات فوق بعضها بشكل مرتب -33

 استخدام المفتاح لفتح الباب -34

 دق مسامٌر فً قطعة خشب -35

 (رباط)فك عقدة  -36



 

 01118678133 – 01008163516 – 01008673088: موباٌل 

Email : abdalhady_foundation@yahoo.com 

 ربط عقدة بسٌطة -37

 نسخ رسم دابرة -38

 (y,x) نسخ الشكلٌن -39 

 (صورة حٌوان مثال)قص صورة بدقة  -40 

 رسم رجل وبٌت  -41

 

 من اصدارات ورشة الموارد العربٌة: بٌة المختصةالتر

 

 

  سنوات 6جامع مانع العضالت الدقٌقة من المهد الً 

 

-----------------------------------------------------------------------------

--- 

 

موضوع هام لكل ام طفلها معاق مهم مهم : : : : تنمٌة العضالت الدقٌقة فً الٌد 

  مهم

 

 

 ٌعرف دور الٌد فً تنمٌة اإلدراك لدى الطفل باعتبارها أول ما ٌتعرف علٌه كلنا

 الطفل من أعضاء جسمه ، ولهذا الغرض ٌمكنكم استخدام المراحل التالٌة الخاصة

تدرٌبه  بالعضالت الدقٌقة للطفل وذلك لتقٌٌمه وتحدٌد المرحلة الالحقة الالزم

 سنوات 6ي للطفل من المٌالد وحتى عمر علٌها، وهً مرتبة حسب التسلسل الزمن

 

 

 .(القبض علٌها باألصابع وراحة الٌد)اإلمساك باألشٌاء لفترة قصٌرة  -1

 .القدرة على القبض على جسم ٌمسكه شخص آخر -2

 نقل األشٌاء من ٌد إلى أخرى -3

 .التقاط أشٌاء صغٌرة باإلبهام والسبابة -4

 .وضع األشٌاء على األرض -5

 .اإلصبع الكتشاف األشٌاء ولمسها استعمال - 6

 .ضرب لعبة ما بالعصا أو المطرقة - 7

 .(أو باإلصبع على الرمل)رسم عالمات بقلم الرصاص أو األلوان  - 8

 وضع مكعب فوق آخر -9
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استعمال قلم الرصاص أو األصابع على ) -التلوٌن–الخربشة لفوق وتحت  - 10

 (الرمل

 .تقلٌب صفحات كتاب صفحة صفحة -11

 .رفع غطاء علبة كرتونٌة - 12

 .صف مكعبٌن أو أكثر، لصنع قطار -13

 .التلوٌن بالفرشاة -14

 .مكعبات على األقل 6بناء برج من  -15

 .تمزٌق صفحة من مجلة أو صحٌفة للحصول على قطعة منها -16

 .(أو تمرٌر خٌط من ثقوب كبٌرة فً بطاقة)شك خرزات كبٌرة فً خٌط  -17

 .رٌةالخربشة الدائ -18

 .(حلزونً)فتح غطاء علبة  -19

 .قص خط مستقٌم من الورقة بالمقص 20

 .سكب الماء من كوب آلخر -21

 الرسم بالفرشاة عمودٌا وأفقٌا -22

 وضع الغطاء على العلبة الكرتونٌة -23

 .البناء بالمكعبات -24

 (الصلصال)صنع أشكال من المعجونة  -25

 .طً ورقة مربعة من المنتصف -26

  ص أشكال بسٌطةق -27

 قص القماش بالمقص - 28

 .لف خٌط على شكل كرة -29

 وضع صامولة على برغً وشدها - 30

 شك خرزات صغٌرة فً خٌط -31

 تمرٌر شرٌط الحذاء فً ثقوبه -32

 جمع البطاقات فوق بعضها بشكل مرتب -33

 استخدام المفتاح لفتح الباب -34

 دق مسامٌر فً قطعة خشب -35

 (رباط)فك عقدة  -36

 ربط عقدة بسٌطة -37

 نسخ رسم دابرة -38

 (y,x) نسخ الشكلٌن - 39

 (صورة حٌوان مثال)قص صورة بدقة  -40 

 رسم رجل وبٌت -41 
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 :هناك الكثٌر من االنشطة التً تساعد على تطوٌر الحركات الدقٌقة مثل

بعض الصور بالملتٌنة عوضا عن االلوان الخشبٌة وٌتم ذلك بؤن ٌحاول  تلوٌن

تعببة الرسمة بالملتٌنة وهذا ٌحتاج الً حركات دقٌقة واٌضا الى تؤزر  لطفلا

 .بصري حركً

والضغط علً الدبابٌس من التمارٌن المهمة وتمارٌن مسك القلم وبرٌة وتمرٌن 

 عصر االسفنجةووضع الماء بالوعاء

__________________ 

 

 


