
 

 

 

 

 

 
 [ 120تكمله اللغه مع بيتى من كتاب اعمل مع المعاقين الجزء الخاص باللغه ص ] 

اصتؼّبي , فٝ ٘صٖ اٌتّبضيٓ اليٛرس اذتالف ٚاضح ثيٓ اصتؼّبي اٌٍغٗ ِٚٛلغ اٌٍغٗ 

ذبطٗ ٌٍتّطيٕبْ اٌربطٗ ثبالتظبي . اٌٍغٗ شئ ّٔبضصٗ وً يَٛ ِغ ِرتٍف االٔشطٗ 

. ٚثبٌحش حطوٝ

يىْٛ ِٓ اٌُّٙ اْ . ُِٙ اْ ٔؼطف اْ اٌٍغٗ يزت اْ تّبضصٙب ثبٌزضُ ايضب أٗ ِٓ اي

وّخبي ػٕسِب تحىٝ لظٗ تمٛي ِبشا يفؼً .تسع اٌطفً فٝ اٌّٛلف اٌربص ثبٌمظٗ  

ٚيزٍش ِيٕب فؼٍال فٝ اٌحميمٗ ٚأت ايضب يزت اْ ,( ِيٕب يزٍش ) ِيٕب فٝ اٌظٛضٖ 

اٌتٝ اِبِٗ االشيبء اٌتٝ يشتطيٙب اٚ تضأي اٌطفً اْ يزس ِٓ وً االشيبء , تزٍش وّيٕب 

. ٌٚصٌه التسع اٌطفً يمٛي ٚيؼًّ فمظ ثً اْ يرتجط٘ب ايضب . ِٓ اٌجمبٌٗ ٚيؼطيٙب ٌه 

تضتّبي ػٓ ططيك االػبزٖ اٚ اْ يشؼطٚا ثبٌىٍّبت اٌّٛرٛزٖ فٝ , اصتؼّبي اٌٍغٗ 

. رًّ اٚ يمٌٛٛا آذط وٍّٗ فٝ اٌزٍّٗ 

ٚحتٝ اشا ٌٛ ٌُ يىٓ اٌطفً لبزض , اٌطفً  ثبٌطجغ اصتؼّبي اٌٍغٗ تؼتّس ػٍٝ اِىبٔيٗ

.   يىْٛ ِٓ اٌُّٙ اٌتحسث ٌٍطفً .اػطيٗ اٌتؼٍيّبت ٌيؼًّ , ػٍىبٌىالَ 

ويفيٗ اصتؼّبي اٌٍٛحٗ اٌٛثطيٗ  

,  اٌظمُٙ فٝ اٌٍٛحٗ حُ لٛي االصّبء , طٕف اٌظٛض وّخبي اٌحيٛأبت 

وخيطا ػٍٝ  تىٍُ( وّٛضٛع اٌشبضع اٚ اٌسوبْ ) ٌتظٕيف االشيبء اٌٝ ِٛاضيغ 

. طٛضٖ ٚاحسٖ وّخبي ِب ٘صا ِبشا يحسث فٝ ٘صٖ اٌظٛضٖ 

ٚزػٗ يغيط ٘صٖ . ِب٘ٛ اٌحيٛاْ اٌصٜ اذصتٗ , ِغ طفً آذط اصتؼًّ اٌظٛض وّخبي 

. اٌظٛضٖ ِغ طٛضٖ اذطٜ ِٛرٛزٖ ػٍٝ اٌٍٛحٗ اٌٛثطيٗ 

 حُ اٌمطٗ, فٕزبْ ٚفٕزبْ حُ فٕزبْ ِغ طجك اٌفٕزبْ , ٌتظٕيف اٌظٛض ٚاحسٖ ثٛاحسٖ 

حُ اٌٍّؼمٗ , حُ اٌىٍت ِغ اٌطٛق , حُ اٌىٍت ِغ اٌىٍت , حُ اٌمطٗ فٝ اٌضٍٗ , ِغ اٌمطٗ 

اٌجططّبْ ِغ اٌجططّبْ , اٌفٕزبْ ِغ اٌفٕزبْ , ِغ اٌٍّؼمٗ حُ اٌٍّؼمٗ ِغ اٌشىٛوٗ

اٌد 0000

. تضتطيغ اْ تؼًّ وً أٛاع االٔشطٗ ػٓ ططيك ٘صٖ اٌتّبضيٓ 

اٚ ِبشا تضتطيغ اْ , يٕتّٝ ٘صٖ االشيبء ٌجؼضٙب وّخبي ٌّبشا , تضتطيغ اْ تتىٍُ ػٕٗ 

تؼًّ ثٙصٖ االشيبء  

اٚ اْ تجحج ػٓ اشيبء ِبشا تضتطيغ اْ تشطة ِٓ اٌزربرٗ ٚاٌفٕزبْ ٚاػًّ اذتالط 

ثيُٕٙ  ( اِتزاد ) 

ٚتىٍُ ػٓ ٘صا ثؼّك وّخبي ٌّبشا ٌٍمطٗ , صّيه ٚ ضفيغ , ٔبشف ٚططٜ, وجيط ٚطغيط 

صٍٗ ؟  

(   تمٛي ٌٍطفً أت لطٗ ) يمٍس  تضتطيغ اْ تزؼً اٌطفً



, ٚتضتطيغ اْ تجحج ػٓ اشيبء ٚطٛض٘ب , اٌطفً يضتطيغ اْ يؼيس االشيبء ثؼسن 

تضتطيغ اْ تجحج ػٓ طٛض , ٚتضتطيغ اْ تجحج ػٓ اشيبء ٌّٛضٛػبت ِؼيٕٗ 

. ٚتٍظمٙب فٛق اٌٍٛحٗ اٌٛثطيٗ وّخبي حزطٖ اٌّؼيشٗ اٚ اٌّطجد 

.  طٛضٖ ِٓ وتبة تضتطيغ اْ تمٍس ػٍىبٌٍٛحٗ اٌٛثطيٗ 

. ٘صٖ االٌؼبة ِّٙٗ ٌٍطفً ثضجت اْ اٌطفً يزت اْ يمٛي االشيبء فٝ ِٛالف ِتؼسزٖ 

ٚػٍيٗ اْ يمٛي االذتالف ثيٓ ٔفش اٌشيئيٓ وّخبي ٌيش وً اٌىطاصٝ ِخً ثؼضُٙ 

ٌٚىٕه تمٛي ػٍيُٙ رّيؼب وطاصٝ  

. ٚػٍىبٌطفً اْ يفُٙ اْ اٌظٛضٖ اٌربطٗ ثبٌىطصٝ ٘ٝ ايضب وطصٝ 

.  اْ تؼًّ ٘صا ػٓ ططيك لض طٛض ِٓ اٌّزالت ٌٚظمٙب ػٍٝ اٌٛضق تضتطيغ 

 :اشيبء ٚطٛض 

شئ ِغ ِخيٍٗ وّخبي اٌّىؼجبت ِغ اٌّىؼجبت ٚاٌؼطثبت ِغ اٌؼطثبت ) تظٕيف االشيبء 

  )

) تظٕيف االشيبء وؼىضٙب , تظٕيف االشيبء تجؼب ٌٍشىً , .تظٕيف االشيبء تجؼب ٌٍْٛ 

(  وجيط ٚطغيط 

(  وً االشيبء اٌّتؼٍمٗ ثبالوً ) ػب ٌٍّٛضٛع تظٕيف االشيبء تت

تظٕيف االشيبء اٌتٝ تحسث فٝ ِٕبصجٗ ِخً اػيبز اٌّيالز  

تظٕيف االشيبء تجؼب ٌٍتؼٍيّبت وّخبي ِبشا تضتطيغ اْ تشتطٜ ِٓ اٌززاض 

. تظٕيف االشيبء ِغ اٌظٛض اٌربطٗ ثٙب 

ٖ ٚاٌىطصٝ تظٕيف االشيبء ٚاشيبء تٕتّٝ ٌٙب وّخبي اٌىٍت ٚاٌطٛق ٚ إٌّضس

, ٚتضتطيغ اْ تؼًّ ٘صا ِغ ثؼض االطفبي ِؼب , تؼًّ اِتزاد ثيٓ اٌظٛض ٚاالشيبء 

ٚتؼطٝ ٌىً طفً طٛضٖ ٚػٍيه اْ تظٙط اٌشئ حُ ػٍىبٌطفً اْ يظٙط اٌظٛضٖ 

اٌربطٗ ثٙصا اٌشئ اٚ اٌؼىش االطفبي يحظٍْٛ ػٍٝ االشيبء ٚاٌّسضس ػٍيٗ اْ 

. يظٙط اٌشئ 

.  تظٕيف طٛضٖ ِغ طٛضٖ 

ف اٌظٛضٖ ِغ اٌظٛض اٌتٝ ػىضٙب  وّخبي اٌضّيه ٚاٌطفيغ اٚ اٌىجيط ٚاٌظغيط  تظٕي

اٌىتت  

زع اٌطفً يمٛي اصّٙب ٚاشا وبْ ِٓ اٌّّىٓ اْ يٍؼت , ٌٍجحج ػٓ طٛض ٚاٌتىٍُ ػٕٙب 

.  اٌّٛلف اٌربص ثٙب 

. زع اٌطفً يجحج ػٓ اٌشئ اٌّٛرٛزٖ ثبٌظٛضٖ يجحج ػٕٙب فىبٌحزطٖ 

ٚػٕئيص اصأي اصئٍٗ , حُ اذجطٖ ػٕٙب ثمظٗ لظيطٖ , ٌىتبة أظط ِغ اٌطفً صٛيب اٌٝ ا

. وّخبي ِبشا تطٜ حُ شبٚض ػٍيُٙ  , ِؼيٕٗ ػٓ اٌظٛض 

اٚ ِبشا يحسث فٝ اٌظٛضٖ ؟  ( االشيبء )  000اٚ ايٓ 

.  اٚال احىٝ لظٗ ٌٍطفً حُ تىٍُ ػٕٙب ِغ اٌطفً 

ِغ طفٍيٓ اٚ حالث لظٗ ِّٚىٓ اْ ٔزيس ٘صا ( يّخٍٛا ) حبٔيب اٌّسضس ٚاٌطفً يٍؼجٛا 

حبٌخب ضغ اٌمظٗ فٝ طٛض ػٍٝ اٌٍٛحٗ اٌٛثطيٗ  

. ضاثؼب ِغ االطفبي تضتطيغ اْ تضتؼًّ االٌجَٛ اٌربص ثبٌظٛض ٚتحىٝ حىبيٗ ػٕٙب  

االغبٔٝ  



. تضتطيغ اْ تضتؼًّ االغبٔٝ فٙٝ ِفيسٖ ٌٍمظض ٚاٌىتبة ٚايضب اٌٍٛحٗ اٌٛثطيٗ 

تغٕٝ اػٕيٗ ٌٍطفً   .1

ِغ اٌطفً   غٕٝ اغٕيٗ ٚاػًّ اٌحطوبت .2

غٕىبغٕيٗ ٚػٍىبٌطفً اْ يشؼط ثآذط وٍّٗ ِٓ اٌىٍّبت   .3

زع اٌطفً يّخً اٌمظٗ  , ػٕسِب تغٕٝ اغٕيٗ ٚثٙب لظٗ لظيطٖ  .4

تىٍُ ػٓ اٌمظٗ ِغ اٌطفً   .5

ِخً اٌمظٗ ِغ اٌطفً ثسْٚ اْ تغٕٝ االغٕيٗ   .6

اٌؼبة آذطٜ  

طٛت طٛي ِٓ اي, تضتطيغ اْ تؼًّ اٌؼبة ذبطٗ ثبٌحطوٗ ٚاٌؼبة ذبطٗ ثبٌظٛت 

اٌتمٍيس االطٛات , اٌّٙش , اٌظطاخ ,اٌصىيضتطيغ اٌطفً اْ يؼٍّٗ وّخبي االثتضبَ 

اٌد 00تىٍُ ثٕؼِٛٗ , تىٍُ ٚأت غضجبْ , اٌظؼجٗ ِٓ اٌحيٛأبت 

. اػطىبٌطفً تؼٍيّبت ثضيطٗ ٌيؼٍّٙب , االشيبء اٌتٝ يؼٍّٙب اٌطفً تىٍُ ػٕٙب ِغ اٌطفً 

,  ٚاٌؼطائش ( ِٛػٗ فٕزبْ اٌشبٜ وّذ) زع اٌطفً يٍؼت وّخبي ِغ اٌّزّٛػبت 

,  اٌؼت صٛيب ِغ اٌطفً ِغ ثيت اٌؼطٚصٗ اٌظغيط  

. ِتٝ يأوً , ويف يأوً , ِبشا يأوً , تىٍُ صٛيب ِؼٗ ػٓ االوً 

اٚ تشتطٚا  , اٚ تىٍُ ػٓ االشيبء اٌتٝ تحسث فٝ اٌيَٛ اٚ االشيبء اٌٝ تحسث فٝ اٌجيت 

ٚتىٍُ ػٕٗ  .اة اٚ اٌشجبة اٚ اٌحٕفيٗ وّخبي اٌت, اذتبض وً اصجٛع ِٛضٛع ِٓ اٌفظً 

اصتؼّبي اٌٍغٗ  

, ٚيٛرس اصتؼّبي حميمٝ ٌٍغٗ , ٚيضتطيغ اْ يؼيس اٌىٍّبت , ػٕسِب يتىٍُ اٌطفً ثطاللٗ 

,  تضتطيغ اْ تضتّيٍٗ ٚتسضثٗ ػٓ اصتؼّبي اٌٍغٗ 

 -10ٌّسٖ , يىْٛ ِٓ اٌّفيس اْ يىْٛ ٌسيه وً يَٛ حسيج ذبص ِغ اٌطفً , وّخبي 

اٌحيبٖ اٌيِٛيٗ   ز ػٍٝ 15

. ػٓ اٌّسضصٗ ػٓ اٌجيت 

اٌد 00تضتطيغ اْ تؼًّ ٘صا ِغ اٌٍٛحٗ اٌٛثطيٗ ٚاٌؼطائش 

ػٍيه االحتطاس اْ اٌطفً يضتؼًّ اٌٍغٗ ثططيمٗ طحيحٗ  

ً٘ يضتؼًّ اٌطفً اٌزٍّٗ وبٍِٗ   .1

ٔطك اٌىٍّبت   .2

ً٘ ٘ٛ يضتؼًّ اٌمٛاػس ٚإٌحٛ ثبٌططيمٗ اٌظحيحٗ   .3

ضيمٗ طحيحٗ  ً٘ يضتطيغ اْ يطثظ اٌمظٗ ثظ .4

فٝ اٌٍغٗ تضتطيغ اْ تزس ططيمتيٓ ٌٍىالَ ٚاٌؼاللٗ اٌحميميٗ ِغ االٔبس 

اٌد 00اٌجيئٗ اٌّحيطٗ , ٌيتؼٍُ اشيبء ػٓ ٔفضٗ  -ٚاالحضبس اٌحميمٝ ثبٌشئ 

وً االشيبء اٌتٝ ليٍت ِٓ لجً ٚوً اٌتّبضيٓ ِّٙٗ ٌجٕبء اٌٍغٗ  

 .ضؤيتٗ  ثضّبع اٌشئ اٚ اٌضّبع اٌحميمٝ ٌظٛت اٚ ِشب٘سٖ شئ اٚ 
 

 


