
 سلسله تدرٌبات التوحدى هى برنامج تثقٌفى للتدرٌب على التعامل مع الطفل التوحدى

 

 :وسوف تكون كاالتً

 

 كٌف ٌشٌر الى نفسه عندما ٌسأل عن اسمه:1\ج

 

 ٌشٌر الى صوره مسماه : 2|ج

 

 ٌطابق ادوات متشابهة:3|ج

 

 (فً هذا الموضوع)

 

  و التتمة فً الجزء الثانً

 

 

 .:عندما ٌسأل عن اسمهٌشٌر الى نفسه :.

 

؟واشر الى صوره الطفل بالمرآه (اسم الطفل) استعمل مرآة طوٌلة والعب امامها واجعل الطفل ٌراقب نفسه وقل اٌن-1

 .اسمه؟ شجع الطفل ان ٌشٌر الى صورته عندما تسأل اٌن,قائال ها هو

 

الطفل واسأل الطفل بأن ٌشٌر الى نفسه والى  ضع صورا للعائلة امام, استعمل صورة للطفل و اسأله ان ٌشٌر الى نفسه -2

 . افراد العائلة

 

تدرٌجٌا خففف المساعدة حتى ٌشٌر الى نفسه  , (اسمه) خذ ٌد الطفل واشر الٌه وامدحه قائال هاهو ؟( اسمه)قل اٌن  -3

 . وحده

 

 .فً اوقات مختلفة دون تغٌٌر االسم (االسم المألوف للطفل )استعمل اسم واحد للطفل  -4

 

 ,: ٌشٌر إلى صورة مسماة:.

 

أرنً ))أر الطفل الصورة و قل , استعمل صورة كبٌرة للعائلة او كتب أطفال تحتوي على صور كبٌرة ألشٌاء معروفة -1

  ((أٌن الكرة ))ثم أسأله مرة أخرى ,إذا لزم األمر أرشده إلى الكرة و أنت تسمٌها  ((الكرة مثال

 

 . أضف صورا أخرى أبدأ بصورة واحدة عندما ٌتعلمها-2

 

 . بعد كل جواب صحٌح إلخ(( . . . صحٌح هذه كرة))أمدح الطفل و قل -3

 

. بطاطس . الكعك ))أستعمل صور ألطعمة مفضلة مثل ,أعمل كتٌب ٌحتوي على صور ٌستطٌع الطفل أن ٌشٌر إلٌها -4

 . ودع الطفل ٌحصل على واحدة إذا أشار إلٌها بدون خطأ , إلخ(( ...فشار

 

وأرشده بالٌد لٌعرف الصورة الصحٌحة إذا لم , عمل صور مفردة ثم اعرض كل اثنٌن و أسأله أن ٌشٌر إلى واحدة است-5

 ٌفعل

 



 , عندما ٌستطٌع الطفل أن ٌشٌر الى الصورة المفردة أعرض له مواد مختلفة لٌعرف واحد منها-6

 

 .:ٌطابق أدوات متشابهة:.

 

اعد الشًء نفسه ,احمل الكرةواسال الطفل لٌجد الكرة الثانٌة ((إلخ...,عروستٌن,ٌنكرت))ابدا باربعة ادوات مألوفه للطفل -1

 .تدرٌجٌا زد عدد ونوع االدوات التى سٌتم مطابقتها,مع العروستٌن

 

 .اعد النشاط المذكور اعاله باستعمال صور بدال من ادوات-2

 

من حقٌبتك واسأل الطفل لكى ٌجد الشًء المطابق اسحب شًء ,للتنوٌع استعمل حقٌبتٌن من الورق بهما اشٌاء متشابهة-3

 .له فى حقٌبته

 

اضرب له مثال بفرز البرتقالة ,الخ...او البرتقال عن التفاح,دع الطفل ٌحاول ان ٌفرز الشوك عن المالعق والسكاكٌن-4

 .عن التفاحة

 ضٍطٍت حدريباث اٌخٛحدٜ اٌجسء اٌثأٝ

 :ححخٜٛ ػٍٝ

 يطابك ثالثت اٌٛاْ  |1

 يطّٝ اربغ طٛر ِأٌٛفت  |2

 يشير اٌٝ وبير ٚطغير ػٕد اٌطٍب|3

 :يطابك ثالثت اٌٛاْ |1

لض ِٕٙا ضج دٚائر ٚػغ وً اربؼت ِٕٙا فٝ وِٛت ٚاؽٍب ِٓ اٌطفً ,ابدأ بإضخؼّاي ٌٛٔيٓ احّر ٚاطفر -1

  .اْ يؼغ اإلثٕيٓ اٌّخبميت ِٓ وً ٌْٛ فٝ ِىأٗ ٚارشدٖ اذا ٌسَ االِر

2- اٌٛائر ٚخفف اٌّطاػدةاحرن ٌٗ ػدد اوبر ِٓ  . 

 .زداٌٛاْ اٌدٚائر بٍْٛ ازرق ٚورر ٔفص اٌطريمت باٌّطاػدة ثُ ِٓ غير٘ا -3

ٚيّىٓ اضخؼّاي اشياء ِٛجٛدة فٝ إٌّسي,لض اشىاي اخرٜ بٕفص االٌٛاْ ٚدػٗ يطابمٙا -4 . 

 :يطّٝ اربغ طٛر ِأٌٛفت|2

1- ريرش,ورضٝ,ؽاٌٚت,وؼه)ابدأ بجؼً اٌطفً يططّٝ اشياء ِٕسٌيت حميميت )  

ٚدع اٌطفً يطّٝ اٌظٛر ,لض طٛر ٌٕفص االشياء ٚػؼٙا بجٛار االشياء اٌحميميت  -2  

ٚاِدح اٌطفً ػٍٝ وً اجابت طحيحت,اػرع اٌظٛر ٚحد٘ا ٌٍطفً وٝ يطّيٙا -3 .  

 .أظر ِغ اٌطفً فٝ اٌىخب اٌّظٛرة ٌيطّٝ بؼغ اٌظٛر اٌبطيطت ٚضّٝ ٌٗ اٌخٝ ال يؼرفٙا-4

د اٌطٍبيشير اٌٝ وبير ٚطغير ػٓ |3 :  

1- ضياراث,طحْٛ,احسيت,الالَ رطاص,ظرف وبير ٚطغير)اجّغ أٛاع وبيرة ٚطغيرة ِٓ ٔفص االدٚاث )  

2- ٚضاػدٖ اذا ٌسَ االِر, ػغ لٍّيٓ رطاص اِاَ اٌطفً ٚاؽٍب ِٕٗ ػًّ ػالِت باٌمٍُ اٌىبير . 

 اؽٍب ِٕٗ ٔفص اٌؼًّ باٌمٍُ اٌظغير ٚاِدحٗ ػٕد إٌجاح -3

اٌىبيرة ٚاٌظغيرة فٝ إٌّسي اضأٌٗ ٌيجد االشياء -4  

 ضّٝ ٌٗ االشياء ٚاحجاِٙا ٌّدة اضبٛع حخٝ يخمٓ اٌّٙارة ٚيبدأ باإلشارة اٌٝ اٌىبير ٚاٌظغير ٚحدٖ -5

( اٚ اٌجٍٛش ػٍٝ ورضٝ وبير اٚ طغير,وبيرة ٚطغيرة,لفساث,خطٛاث )اػؾ اٌطفً ٔشاؽاث حرويت  -6

 .ٚحفسٖ ػٕد إٌجاح

 

 



   
 

 


