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 َ الَة إِنَّ َّللاَّ ْبِز َواْلصَّ "يَا أيُّها الَّذيَه آَمنُىا استعينىا بِالصَّ

ابِِزيه"   (.351اآليت )َمَع الصَّ

 مالم قال:"سوبي هزيزة رضي َّللا عنهما عه النَّبي صلى َّللاَّ عليه وأعه أبي سعيد 

 مم  وال أري وال حض  وال مم وال وبة واليُصية المسلم من نَصة 

ُ تها خطاياه"  .متفق عليهحتً الشىكة يُشاُكها إال كفَّش لَّلاَّ  

تحية لهذه االم الرائعة التي اجتهدت لتقدم مثل هذا الملف الرائع لألمة العربية 

 واالسالمية كلها

 ( شفا هللا ابنها وجعله في ميزان حسناتها) 

 هي وهذا الرجل المميز الذي اجتهد عاما كامال في ترجمته واخراجة

 أتى عثذ الشصاق نىسالذين شيثاني

علي االنترنت  برفع الملفام ق  

 (عماد السعدني أخصائي التخاطب ) جروب 
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د  النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ

 مقّدمة
عن ميبلد إجراءات لتقييم كتطوير برامج التعليم  "TEACCH"أعلن خبلؿ السنوات اؼباضية 

 ألطفاؿ، عملية التعليم ىذه تضمَّنت ثبلث مراحل أساسية:الفردية اؼبوجَّهة ؽبذه اجملموعة من ا
يف البداية يكوف العمل على تقييم التطور اغباصل يف اؼبؤىبلت كالعجز عند الطفل يف   .ٔ

 ـبتلف نطاقات العمل التوجيهي.

على أساس ىذا العمل التقييمي كبدد اإلسًتاتيجيات التعليمية لتحقيق الغايات  .ٕ
 ألىداؼ اآلجلة.كا

 .ألىداؼ باستعماؿ برامج تربوية فردية كنشاطات تعليمية خاصةكبقق ا .3

اؼبعاعبة الفردية لؤلطفاؿ ء الثبلثة من السلسلة "التقييم ك ىذه اؼبراحل الثبلثة توافق األجزا
 التوحديُت أك الذين يعانوف اضطرابات النمو".

فو الذم ألَّ  ”PEP“ أك" ”PSYCHO EDUCATIONAL PROFILEاعبزء األكؿ ربت عنواف 
(SCHOPLER) و(RECHLER)  ؼبشاكل التعليمية عند الطفل كايعطي حملة عن اؼبؤىبلت  ٜٜٚٔسنة

( ٗاغبركة العامة.  (ٖ       اغبواس. (ٕ( التقليد. ٔفصوؿ أساسية للنشاط التعليمي: ٚيتضمن ك 
 (الكفاءة اللغوية. ٚ( اإلدراؾ اؼبعريف. ٙليد. كاالتنسيق بُت العُت  (٘اغبركة الدقيقة. 

يعاجل  ”teaching strategies for parents and professionals»كيف اعبزء الثاين 
 عملية نقل معطيات التقييم كبو برنامج تربوم كيعرض بالتفصيل كيفية عمل برامج تعليمية فردية

  ؼبدرسة.كاللبيت 

وير لتطوؾ ك اؼبربُت ضركرم للحصوؿ على تسيَت منطقي للسلإف التعاكف ما بُت األكلياء ك 
 برامج تعليمية فردية بصفة حسنة، ليأيت بعدىا العمل على صياغة برامج خاصة بكل طفل.
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د  النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ

اعبزء الثالث كالذم ىو بُت أيدينا ىو عبارة عن ؾبموعة من النشاطات التعليمية اليت 
اليت أثبتت قباعتها، ك   teacchطُبِّقت بطريقة فردية على األطفاؿ اؼبنضوين ربت برنامج 

ال يبكن تطبيقها ل التوجيهات موجَّهة لطفل ؿبدد ك كرئ أف تفاصيل كل سبرين ك ح  القاكسيبل
 على طفل آخر دكف إجراء تعديبلت.

البد على القارئ أف يتأىن إذا أراد تطبيق ؿبتويات ىذا الكتاب على الطفل اؼبقصود. ىذا 
ساؤالت الكتاب " النشاطات التعليمية ألطفاؿ التوحد" موجو لتسهيل اإلجابة على طبس ت

 يبكن للقارئ أف يطرحها خبصوص الطفل الذم يتكفل بو.
 ماذا أختار كنشاط تعليمي؟ (1

فصوؿ، سبعة منها مذكورة يف اعبزء األكؿ من السلسلة،  ٓٔىذا الكتاب ؾبزأ إذل 
فصل لبلندماج االجتماعي كفصل لتسيَت ضافة إذل فصل خاص باالستقبللية ك باإل

 السلوكيات.
 ة لمصطلح السن العقلي ؟ ماىي األىمية التطبيقي (2

الفصوؿ العشرة كلها منظمة على حسب اؼبستويات اؼبختلفة من التطور، كيف كل 
مبحث توجد نشاطات مرتبة من اؼبستول األدىن إذل اؼبستول األعلى أك على حسب درجة 

 الصعوبة. 
 كيف أختار النشاط التعليمي المناسب للطفل ؟ (3

ة فيما بينها مثبل نشاط الفرز ىو يف األساس كل النشاطات ؾبزأة إذل مؤىبلت منسجم
ؤىبلت أخرل مثل اإلحساس ليد لكنو يتضمن مكاينتمي إذل الفصل اػباص بالتنسيق بُت العُت 

كي ىذا  مستويات التطور عند كل العناصر ك لتسهيل العملية أكثر عرّفنا البصرم كتلقي اللغة، ك 
 تول الطفل.يتفادم اؼبريب النشاطات األعلى مستول مقارنة دبس
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د  النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ

 
 ماىي األدوات المطلوبة إلنجاز مختلف المستويات من النشاطات التعليمية ؟ (4

األدكات اؼبستعملة يف كل نشاط ىي يف الواقع أدكات بسيطة متوفرة يف البيت كاؼبدرسة،  
 كما أهنا مألوفة عند الطفل فبا يسهل إكتساب مهارات جديدة.

 ثناء النشاطات التعليمية ؟ماىي المشاكل السلوكية التي قد تواجهنا أ (5

اليت سبق كأف نتشارا ك ن مشاكل السلوؾ األكثر اىذا الكتاب يتضمن رصيدا معتربا م
ما على ها الفصل العاشر من ىذا الكتاب ك حلوؽبا َتضمنَّ ىا أثناء التعليم. ىذه اؼبشاكل ك صادفنا

 تعًتيو من حُت آلخر. اؼبريب إال أف يتجو كبو ىذا الفصل ليجد اغبلوؿ اؼبناسبة للمشاكل اليت

دقيقة  ٘ٔإف نواة ىذا الربنامج تعتمد على إقباز نشاطات على الطاكلة ؼبدة تًتاكح ما بُت 
ساعة، كىذه اؼبنهجية ىي شبرة ػبربة طويلة كىي موجهة لتشجيع مستعمليها على تطبيقها ك 

  النتائج اؼبرجوة. لتحقيق
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د  النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ

 التقليد  (1
IMITATION 

ال ـ ك الطفل ال يتعلم الكبل وبدكنك ،ساسية يف التعليم كالتطوراألة كيز الّر  التقليدعترب يُ 
  التقليدصعوبات يف طفاؿ التوحديُت هبدكف الكثَت من األ. ك ساسيةيكتسب السلوكات األ

 .التقليدالطفل قدرات  لقُتتعلى اؼبربُت وجب يت لكلذ
د السلوكات ليقتما أ ،رةشااإلكالنطق ك اؼبباشر رار السهل ك أساسا على التك التقليديعتمد ك 
 .اؼبركبة فيأيت مع الوقتالدقيقة ك 

ب عادة يف كتسَ اليت تُ  التقليدة ػبلق قدرات هوجَّ عتمدنا يف ىذا الفصل على التمارين اؼبإ
. كما تتضمن عملية اللسافعتمد على حركات الشفتُت ك مثبل الكبلـ ي ،حياة الطفل اليومية

 غَتىا.السمع ك الذاكرة ك  ستعماؿافيز ك كالتحأخرل  عدة عوامل  التقليد

 

 الضرب تقليد (1

 سنة. ٔ ،ٓ اغبركة: ،التقليد

 سنة. ٔ ،ٓ البصرية:اغباسة 
  .الوسائل إستعماؿتعلم  الهدف:
  باؼبلعقة.الضرب  تقليد :الغرض
  .ناء، ا  ملعقتُت: األدكات

قة يف نتباىو بتحريك اؼبلعا ُشدِّمأف ت حاكرلك  مقاببل لك، هبلس مراد قرب الطاكلة :اإلجشاء
 األخرل يف يد مراد اؼبلعقة ضعيك  ،عُّت لعقة على الطاكلة بريتم مُ طرقي باؼبأُ . ؾبالو البصرم
يدؾ  إنزعي بعدىا. األخرلؾ يد و على طرؽ الطاكلة على كبو ريتمساعدي مث ،يده كأمسكي
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ة دكف مساعدعندما ينجح . العملية دبفرده تم  يُ  إذا كاف بإمكانو أفالحظي تدرهبيا عن يده ك 
بعدىا  ساعديو.ذلك إذا دل يفعل  دبتابعتك،ظي ىل يقـو حِ الك  غايربريتم مُ  قومي بطرؽ اإلناء

 .دبفرده حىت يتمكن من إسباـ العمليةالتمرين  كرِّرمبدقيقة  

 

 وتيالصّ  التقليدبداية  (2
 .سنة ٔ. ٓ: الصوت تقليد

 الصويت. التقليدتطوير  :الهدف
  .سلسلة من األصوات تقليد :الغرض

ىل ك مدل إستجابتو ه مث الحظي تقليدصدر فيها صباؿ صوتا قومي بيف كل مرة يُ  :شاءإلجا
آلخر األصوات اليت ااغبُت ك  بُتأعيدم عليو ؾ ك م لو عن سركرِ إذا أعاده عربِّ . يعيده مرة أخرل

ها عليو مرات عديدة مث أضيفي كرِّريد األصوات  قلَّ إذا  ال.دؾ أـ قلالحظي ىل يُ دىا سابقا ك قلَّ 
  مرة.خرل يف كل أصواتا ألو 

 

 األصوات تقليد (3
  سنة. ٔ .ٓ الصويت: التقليد

  .يتالصو  التقليدتشجيع  :الهدف
  .ء مقاربة صوتية لفعل حركيطاإع :الغرض

 ،بـويو أربع مرات مع ترديدؾ "زِّ ىُ  مثرؾ جْ سعيد على حِ على كرسي ك  إجلسي :اإلجشاء
 إذل حجرؾ معأرجعيو  مثبو  سبسكُتنت أك األرض إذل  رجحي بوأ بعدىا. بـو " ،بـو ،بـو

مىذه اؽبيئة عدة مرات بعد إعادة ك . "بلوؼ ":ترديدؾ  عرّب اللعب كالحظي ىل يُ معو طريقة  غَتِّ
إذا  شفتيو.وت بعدؾ مع ؼبس صدر الصّ إفهامو بأف عليو أف يُ  حاكرل. "بلوؼ"عن صوت يشبو 
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 كي يفهمأنطقي الكلمة  شفتيو عند ؼبس  يتكلم.معو الحقا حىت  كاصليدل يستجب يف اغبُت 
 أيضا.لك ذفعل طالب ببأنو مُ 

 

 حركات صوتية تقليد (4

  .سنة ٔ ،ٓ غبركي:كاالصويت  التقليد
 . زيادة الًتكيز البصرم إذباه األشخاص اآلخرينالصويت ك  التقليدتشجيع  الهدف:

ديو ساعك ما يفعل  ضبدأل بيٍِّت. إختارم كاحدا من النشاطات اؼبكتوبة أسفل :اإلجشاء
 كرِّرمك من اؼبساعدة تدرهبيا حىت يتمكن من التعبَت عن الصوت  قللي يِده،ؾ بتوجيو تقليدعلى 

 اؼبوارل. إذل العمل  ليقمعو مث انت

 :أمثلة 

 شوت"قورل ك  كعلى شفتي سبابةال ضعي" . 
  إضريب يدؾ برفق على فمك"tapoter  " كا كا كا " قورل ك" . 
 (لُت قبِّ كأنك تُ ) بل ي شفتيك مثلما تفعلُت مع القُ ضم. 
 

 لمس أعضاء من الجسم تقليد (5

 سنة. ٕػ  ٔ اغبركة: ،التقليد
 سنة. ٔػ  ٓ البصرية:اغباسة 

  سنة. ٔػ  ٓ يد:التوافق عُت ػ 
  .أفعالو تقليدتعلم رؤية شخص ك  الهدف:
 اعبسم.اء من أعض ؼبس ثبلثة تقليد :الغرض
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ينظر عندما ، إنتباىو عك لشدِّ سْ بوُ  قابلة أيبن كاعملي ماقرب الطاكلة مُ  إجلسي :اإلجشاء
بتو كبو أنفو بيدؾ سبا كجِّهيإذا دل يستجب . اؼبسي أنفكِ ك " أيبن إؼبس أنفك " كبوؾ قورل 
معو  كرِّرمك  شجِّعيو. ؼبس أنفك بيدؾ األخرل كاصلي؛ ك "أيبن إؼبس أنفك "  :قورلك  األخرل 
ز بصره كبوؾ عندما تلمسُت أنفك ركِّ يو يُ ذبعلأف  تنسيْ ، ال يتمكن من فعل ذلك لوحدهحىت 
 ٓٔمرات من  ٜعندما يتمكن من فعل ذلك . كافئيو يف كل مرةك " ؼبس أنفكيبن إأ: " قورلك 
لفم كا الشعر: أخرل من اعبسم كاحدة تلو األخرل كفق الًتتيب اآليت أجزاءن ت أضيفي اكالؿب
 . األذفك العُت ك 

 

 ضرب األيدي تقليد (6
 سنة. ٕ ،ٔ اغبركي: التقليد

  .التقليدتطوير  دف:اله

مع  اضريب يديكك " صباؿ أنظر: "قورلقابلة صباؿ ك أماـ الطاكلة مُ  إجلسي :اإلجشاء
اجعليو العملية ك  كرِّرم. كافئيو يف اغباؿساعديو يف ضرهبما ك بعضهما بلطف مث أمسكي يديو ك 

يو على ساعد حاكؿإذا ك ، دؾ لوحدهقلتركيو يكاك مرة أخرل إضريب يدي. ينظر كبوؾ يف كل مرة
من  ليقلِّ . ساعديو مع مكافأتومعو ك  كاصليإذا دل يفهم اؼبطلوب منو . فئيوكاإهناء العملية ك 

  اؼبكافأة.ؾ للحصوؿ على تقليداؼبساعدة يف كل مرة بطريقة يفهم من خبلؽبا أنو يتوجب عليو 

 

 حركة الذراعين تقليد (7

 سنة. ٕ ،ٔ اغبركي: التقليد
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  سنوات. ٖ ،ٕ ة:اللغ ـ،إتقاف حركة اإلرتطا
  سنة. ٕ ،ٔ الذراعُت: العامة،اغبركة 

 ."خارج  أسفل، فوؽ،" هم مصطلحات كفاغبركي  التقليدتنمية  الهدف:
  مساعدة.حركة الذراعُت دكف  تقليد :الغرض

يديك فوؽ  ضعي. "موسى  أنظر: " قورلم إليو ك نظر الة موسى ك قابِ مُ  إجلسي :اإلجشاء
كأمسكيهما بعض  يديو فوؽ رأسو ضعي معك إذا دل يتجاكب ،"اليدين إذل أعلى: "قورلالرأس ك 
سطي بْ أُ  ،"اليدين إذل أسفل: "قورلمث أنزرل يديك إذل أسفل ك . "اليدين إذل أعلى: "قورلالوقت ك 

نجز لكي يُ ك  .دؾ دكف أف تساعديوقلاتركيو يك " اليدين خارج اعبسم: "قورلك  بُتيديك على اعبان
أك أعطو أكامر دكف اآلخر دكف إعطاء أكامر بُت اغبُت ك ديك كي يطلب منو بشكل جيد حرِّ ما يُ 

 .األمرمقدار إستجابتو لئلشارة ك  ربريك اليدين مث الحظي

  

 أداة صوتية إستعمال تقليد (8
  سنة. ٕ ،ٔ اغبركي: التقليد

  سنة. ٕ ،ٔ الدقيقة:غبركة ا
  .األدكات ستعماؿازيادة اإلنتباه يف : الهدف
 ة.ثة أدكات صوتيثبل إستعماؿ تقليد الغرض:
  اغبجم.علبة متوسطة  صفارتاف، جرساف، عليهما،راف الصوت عند الضغط صدِ لعبتاف تُ  األدكات:

اجملموعة األكذل من  خذم. "أنظر: "قورل لوأماـ الطاكلة مقابلة يونس ك  إجلسي :اإلجشاء
لى أف يراؾ إحرصي ع. يها عندؾدعجملموعة األخرل اؼبماثلة ؽبا اا أماـ يونس ك هيضعاألدكات ك 

ؾ تقليدساعديو على التصفَت ك  كاصلي ،"الصفارة  ستعماؿامثبل التصفَت ب" شرعي يف العمل امث 
كافئيو يف ؾ  تقليد حاكؿإذا . "اآلف دكرؾ : " قورليدؾ األخرل مع تكرار العملية ك  ستعماؿاب

 حاكؿإذا  األخرل، العملية مع األدكات الصوتية كرِّرم. لة يف العلبةمَ األداة اؼبستعْ  ضعياغبُت ك 
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 .الصحيح اإلجراءلو  بيٍِّتالصفارة بدؿ اعبرس ك  مثبل يهز   ،فيوْ قِ قة أكْ ؾ بصفة غَت متطابِ تقليد
 ينجح.ضي دعمك تدرهبيا حىت خفِّ ك ساعديو 

 
 .ـ تقليد أداة صوتية: الجرس، الصفارة، لعبة للضغط1.1صورة.

 الشفتين إستعمال تقليد (9
  سنة. ٕ ،ٔ اغبركي: التقليد

 .التقليدتنمية قدرات  لهدف:ا
 الشفوية.تنفيذ سلسلة من اغبركات  :الغرض
:  مرآة. اللواـز

 ذم اغبركات التالية، نفِّ صي على أف ينظر إليكرُ احْ لة ناصر ك قابِ مُ  إجلسي :اإلجشاء
 .ؾدقلاجعليو يك 

 فتحيهمااي شفتيك مث مِّ ضُ  أ ػ. 
  َدم شفتيك إذل األماـدِّ ب ػ م. 
  ِّيسمابتاألماـ مث أعيدنبا ك م شفتيك إذل دج ػ مد. 
 د ػ إرفعي الشفة السفلى فوؽ الشفة العليا.  
  الشفة العليا فوؽ الشفة السفلى ضعيق ػ. 
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من إذا كجدت صعوبة يف جعلو ينظر إليك آتو ك  مكافأة.أعطو  جيِّداؾ تقليدن من إذا سبكَّ 
 . ك يف اؼبرآةكجهالوراء أك من اعبانب لكي يرل 

 

 م الخشتشةتعل   (11

 سنة. ٕ ،ٔ اغبركي: دالتقلي
 سنة. ٕ ،ٔ الرسم: ليد،كاالعُت  بُت التنسيق
 سنة. ٕ ،ٔ الدقيقة:اغبركة 

 الرسم.تنمية الكفاءات األساسية يف ك األدكات  إستعماؿ تقليدربسُت  الهدف:
 كرقة.ثواين على  ٖإذل  ٕاػبربشة مدة  :الغرض

 كرؽ. م،قل األدكات:

كرقة  ضعيما آخر عندؾ ك قلما أمامو ك قل ضعي، زىَتقابلة أماـ الطاكلة مُ  إجلسي :اإلجشاء
م اآلخر قلال ضعيمك مدة ثبلث ثواف مث قلبشي بخرْ . على الطاكلة يكوف الوصوؿ إليها سهبل

ة اكلاحمل كرِّرم،  كرقة جديدة على الطاكلة ضعييو ك كافئ. ساعديو على اػبربشة لعدة ثوافيف يده ك 
 متتابعة،نقاط  ،ميو أشياء أخرل مثل الدائرةح علِّ عندما ينجك . حىت يتمكن من فعل ذلك لوحده

 إخل . ..... م.، عمودخط مستقيم

 

 اإلستقاللية لتحقيق التقليد (11
  سنة. ٕ ،ٔ اغبركي: التقليد

  سنوات. ٖ ،ٕ :اإلستقبللية
  .اإلستقبلليةالكفاءات اؼبؤدية إذل م البدء يف تعلّ اغبركي ك  التقليدربسُت كفاءة  :الهدف
 . ستقبلليةاالشجع ثبلث سلوكات تُ  تقليد: الغرض
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:   أسناف.فرشاة  اؼبرحاض،قفازات  مشط، اللواـز

 خذم. األدكات موضوعة جانبا سهلة الرؤياأماـ الطاكلة مقابلة أنس ك  إجلسي :إلجشاءا
شط يبي كساعديو  اؼبشط يف يده ك  ضعي، مث امشطي شعرؾك " مبشط الشعر: "قورلاؼبشط ك 
 حاكؿخذ اؼبشط ك إذا أ ،"رؾ إمشط شع": أشَتم لو قائلةو ك ط أماماؼبش ضعيبعدىا . شعره
ىذه اؼبرة  حاكرلمعو مث   كرِّرم. ، أما إذا دل يفعل ساعديو حىت يفعل ذلك كحدهؾ كافئيوتقليد
إذا . "إغسل أسنانك" ؿ:مث فرشاة األسناف مع القو " ككجهإغسل : "قورلالقفازات ك  ستعماؿاب

السلوؾ مثبل غسل  تقليدعلى مساعدتو  ىو قي ألف اؽبدؼقلبالفعل ال ت لَّ قِ دل يستطع أف يست
  الغسل.م حركة م فقط تعل  إمبا يهُ عجوف أك الغسل اغبقيقي لؤلسناف ك اؼب ضعك  فيو األسناف ال يهم

 

 أشياء في كيس ضعو  تقليد (12

  .سنة ٕ ،ٔ اغبركة: ،التقليد
  .األدكات إستعماؿزيادة الًتكيز يف  :الهدف
  .طبسة أشياء معركفة ؿستعماا تقليد الغرض:
 . مشط كوب، السيارة، الكرة،مثل عب ، طبس أدكات منزلية أك لُ كيس األدكات:

ستعملي إيف الًتكيز  افضع، إذا كاف الطفل لديو األشياء اػبمسة يف كيس ضعي :اإلجشاء
ى احرصي علإختارم أداة ك . التمرين مننتهاء اإلعدد اؼبرات اليت يعمل فيها قبل كي يرل  إناءن 

  ، اؼبشطكلالّر ، الكرة للقفز ك َتر إليك مث استعمليها بطريقة متطابقة مثبل السيارة للسّ أف ينظ
ال ك ؾ تقليداإلشارة بأنو عليو  إفهامو عن طريق حاكرل، مث أعطو األداة ك كىكذاؼبشط الشعر 
 كرِّرم أخرل.اختارم أداة األداة األكذل جانبا ك  يضععندما ينجح ك  الضركرة، عندتساعديو إال 

 .معو حىت يصبح الكيس فارغا
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 أصوات األدوات تقليد (13

 سنة. ٕ ،ٔ اللفظي: التقليد
 سنة. ٕ ،ٔ اغبركة: ،التقليد

 .ربسُت األلفاظ، زيادة اإلنتباه كبو حركات الفم :الهدف
 .األصوات الصادرة عن ثبلثة لعب أك أدكات معركفة تقليد الغرض:
:  .عبلُ  ٖ اللواـز

 منها كاحدا خذم ئية بوضوح،تكوف مرْ لى جانب الطاكلة لعب ع ٖ ضعي اإلجشاء:
مع اللعبة الفعل مث أعطو  كرِّرم. ياسراحرصي على أف يراؾ صدر صوتا ك كاضغطي عليو كي يُ 

قي إذا دل يكن الصوت مطابقا قلال تب عليو إصدار الصوت ك ؼبس شفتيو كي يعرؼ أنو يتوجَّ 
نية مث ة الثاللعبالعملية مع ا كرِّرما جانبا ك هيعضد صوت اللعبة األكذل قلعندما ي اللعبة.لصوت 
  الثالثة.

 لؤلدكاتصاحبة أمثلة لؤلصوات اؼب:  
 تيك تاؾ: الساعة. 
 دنق دنق : اعبرسding ding . 
 :توت توت السيارة.  
 :شوؾ شوؾ القطار.  

 

 رسم خط أفقي تقليد (14

  سنة. ٕ ،ٔ حركي: تقليد
  سنة. ٕ ،ٔ الرسم: يد،عُت ػ  التنسيق
   .التمرين مراحل إقبازم ك قلال ستعماؿا تقليد :الهدف
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  .تُت لئلختيار، سلّ أكراؽ بيضاء ٖ، ـقبلأ ٖ: اللواـز
سلة أخرل فارغة يف جهة أخرل ة يف جهة ك أكراؽ داخل سلّ  ٖـ كقبلأ ٖ ضعي :اإلجشاء

خطا أفقيا  رظبيأ إليك.من أف أمُت ينظر  تأكَّدمما ككرقة ك قلمن السلة  خذم الطاكلة.من 
ساعديو على رسم م يف يد أمُت ك قلال ضعيمث  ،"zip، زيب" م مثلقلصوتا غبركة ال رةن دِ صْ مُ 

م الثاين قلالعملية بال كرِّرم. م يف السلة الفارغةقلال ضعيعندما ينتهي رب  ك ال تًتكيو ىبُ . اػبط
أف يفهم ك تصبح السلة فارغة ة تدرهبيا حىت يرسم اػبط بنفسو ك من اؼبساعد ليقلِّ  مثالثالث ك 

  انتهى. قد التمرين

 

 حركة اليد تقليد (15
 للذراعُت.اغبركة العامة  تقليد :الهدف
:   .خيط لؤلؤ، اللواـز

قي صفِّ  ذلك ، إذا فعلل اػبيط يف اللؤلؤخِ دْ كاتركيو يُ خيطا ليوسف لؤلؤا ك  يإعط :إلجشاءا
م، مث أخرلساعديو على التصفيق حىت يعتاد على ضرب الكفُت كي وبصل على لؤلؤة لو ك   غَتِّ
يقـو تابعك بعينيو ك اللؤلؤ كحافز فإف يوسف ي ستعماؿاب .بالضرب على الطاكلةالطريقة ىذه 

 . باغبركات اؼبطلوبة منو

 

 العجينة ستعمالا تقليد (16

 .سنوات ٖ ،ٕ عاـ:حركي  تقليد
 سنوات. ٖ ،ٕ دقيقة:حركة 

 ة.العجين ستعماؿاطوير القدرات يف كتزيادة الًتكيز  :الهدف



 07      (عماد السعدني أخصائي التخاطب ) جروب 

 

~ 17 ~ 

 

د  النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ

 .عجينةال: اللواـز

ا يف جهة من الطاكلة حىت يراىا هيضعأجزاء متساكية ك  ٗالعجينة إذل  يمسِّ ق :اإلجشاء
، قم بتدكير ىاين دكرؾ اآلف" :قورلمن العجينة على شكل دكدة ك  قومي بتدكير جزء. ىاين

يدؾ فوؽ  ضعيؾ تقليد اكؿإذا دل وبك . دبفرده ما يتمكن من تدكير العجينةكافئيو عند. "العجينة
يف اعبزءين من العجينة  ضعيعندما ينتهي . ساعديو على تدكير العجينة مث أبعدم يدؾك  يده
. اطليب منو أف يصنع مثلكك نع شكل فطَتة ُت بصُ يَ العملية مع اعبزءين اؼبتبقِّ  كرِّرمك  باناعب

عديدة مرات  العملية كرِّرم، ك ستعملة جانبا حىت يفهم أنو أكملالعجينة اؼب ضعيعندما ينجح 
 .ينجحىت ح

  

 لمس منطقتين من الجسم تقليد (17

  سنوات. ٖ ،ٕ اغبركي: التقليد
  سنوات. ٖ ،ٕ الذراع: العامة،اغبركة 
  سنوات. ٖ ،ٕ الدقيقة:اغبركة 

 .تقليدتنمية اإلستعداد للنتباه ك زيادة اإل :الهدف
 اعبسم.ؼبنطقتُت ـبتلفتُت يف  حركات تعتمد على اللمس يف آف كاحد ٖ تقليد الغرض:

ي بيدؾ مناطق ـبتلفة سِ مَ الْ ك أف ينظر كبوؾ على مقابلة لوسيم كاحرصي  إبقيْ  :جشاءإلا
. دؾقل، مث اجعليو يُ اليد األخرل على بطنكعلى رأسك ك إحدل يديك  ضعي من جسمك مثبل

 . إذا دل يستجب ساعديو، ك العملية كرِّرم ."دكرؾ":قورل لو

  لبطن.ااألذف ك  الفم،الشعر ك  األذف،األنف ك  أخرل:حركات  
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 حركات الفك تقليد (18

  .سنوات ٖ ،ٕ اغبركة: تقليد
 ـ.ربسُت اإلستعداد للحركة اللفظية البلزمة لتطوير الكبل :الهدف

صدرة أغلقيو مُ مث افتحي فمك ك " إعمل مثلي: "قورلمقابلة رياض ك  إجلسي :اإلجشاء
 .صوت صك األسناف

  َُكي يقلدؾساعديو  سار ك الفك كبو اليمُت مث كبو اليكي حرِّ كي الرأس ك رِّ ال رب.  
  مبالغة.دؾ بطريقة قلاجعليو يقومي حبركة اؼبضغ ك  
  بُتكيو على اعبانحرِّ ، أك أخرجيو ك أدخليوأخرجي لسانك ك . 
 اللُباف.ية مثل لِّ سَ لكن مُ و أعطو مواد غذائية صعبة اؼبضغ ك ؼبكافأت  

 

 األدوات إستعمال تقليد (19

  .سنوات ٖ ،ٕ اغبركة: ،التقليد
 األدكات. ستعماؿايف  التقليد تنمية الهدف:
 .ختلفة لؤلدكات اؼبنزلية اؼبعركفةت اؼبستعماالبصورة صحيحة لئل التقليد: الغرض

 طينية.أرضية  كرة، إناء، حطب،ملعقة من  األدكات:

، ات األربعة اؼبوضوعة على الطاكلةقابلة ماجد مع األدك أماـ الطاكلة مُ  إجلسي اإلجشاء:
جعليو ابعدىا . أنو يبلحظك تأكَّدملو كيف يستعملها ك  بيٍِّتكاحدة من األدكات ك  ذمخُ 
إذل األداة  ليقانتك األداة جانبا  ضعي، مث لككاتك مع مساعدتو إذا إحتاج لذدؾ يف حر قلي

 . األخرل

 :أمثلة 
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  .ضرب اإلناء باؼبلعقةـ    الكرة.تنطيط  ـ
 . الضغط على الطُت ـ   الكرة.دحرجة  ـ
 .رمي الكرة إذل أعلى ـ  الطُت.تدكير  ـ . اءتدكير اؼبلعقة يف اإلن ـ

 ميةلعبة الدُّ  (22
 سنوات. ٖ ،ٕ اغبركة: ،التقليد
:   قماش.قطعتا  علبتاف، كوباف، ملعقتاف، منديبلف، دميتاف، اللواـز

مية الد   خذم. علي مثاال عن كل أداةلِ  ي، إعطعلي أماـ الطاكلة مع إجلسي :اإلجشاء
ها باؼبنديل لصنع سرير غطِّ الدمية يف العلبة ك  ضعي. يفعل مثلكأشَتم إليو كي كما ك بينا هيضعك 
مث اؼبلعقة  الدمية،القماش ؼبسح أنف  ستعماؿاالعملية ب كرِّرم ؾ.تقليدساعدم علي على ك 

  للشرب.الكوب إلطعامها ك 

 

 أصوات الحيوانات تقليد (21
 سنوات. ٖ ،ٕ اغبركة: تقليد

 سنة. ٕ ،ٔ اللغوية:الكفاءة 
  .ىاتقليد، اإلنتباه غبركات الفم ك نطقربسُت ال الهدف:
 حيوانات.صدرىا طبس األصوات اليت تُ  تقليد الغرض:
  .عب اغبيوانات أك صورلُ  األدكات:

لعبة  خذم. عب فوؽ الطاكلة جانبااللُ  ضعيزيد ك  قابلةن أماـ الطاكلة مُ  إجلسي :اإلجشاء
بالغي  فمك،أنو يراقب حركات  مع التأكد منغبيواف صوت اصوتا مطابقا ل صدرممث أ لو،ا أَرِىك 
. يده لتلمس فمك عند تكرارؾ للصوت خذم بوضوح.حركات الفم  بيٍِّتالصوت ك  نطق يف

  الفم.ساعديو يف حركات تو ك اكالحمل يسمبتكاؾ تقليدعلى  شجِّعيوأعطو اغبيواف ك 
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  اعبمل. النحلة، البقرة، القط، الكلب، اؼبناسبة:اغبيوانات 
 

  

 يةلعبة األيدي الموسيق (22
 سنوات. ٗ ،ٖ اغبركة: ،التقليد
 سنوات. ٗ ،ٖ اليدين:حركة  الدقيقة،اغبركة 

 .ات اليدين مع الغناءضعيكك حركات  تقليد الهدف:
  .ذلك قليدكتالرأس كالظهر اليدين على الركبتُت ك  ضعك  الكفَُّت،لق كغفتح  الغرض:

 . و عدة مراتكرِّريإختارم مبوذجا سهبل ك  :اإلجشاء
  إغلق ........ إفتح ...... لق إغ..... إفتح .......... 
  ْة.خفيف...... خفيفة.... ة.مة خفيفإضرب بلك .... 
  إغلق ...... إفتح ...... إغلق ...... إفتح .......... 
 ك.تي..... ك.تي.... ك.يديك على ركبتي ضع ....... 
 ر.ظه....... ر.ظه.... ر.يديك على الظه ضع ..... 

 مع عدـ السرعة يف الغناءلركبتيو بلمستُت م ك، ركبتيلة الطفلهبب عليك أف ذبلسي مقاب
عندما ك  ،ساعديو على ربريك يديو ليفهم بأنو مطالب دبتابعتك. "إغلق.. إفتح " قولك أثناء

 .ريتم األغنيةسرعة يستجيب لك زيدم يف 

 

 العجينة إستعمال تقليد (23
 .سنوات ٗ ،ٖ اغبركة: ،التقليد
 .سنوات ٗ ،ٖ الدقيقة:اغبركة 
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 سنوات. ٗ ،ٖ الرؤيا:حاسة 
  سنوات. ٖ ،ٕ الصويت: التقليد

 .قوية األصابعكته سلوكات اؼبريب زيادة اإلنتباه إذبا: الهدف
 .بالعجينة أشكاؿ بسيطة ٖبناء  تقليد: الغرض
 .ينةجالع: األدكات

. اعبزء الباقي عندؾمنها أماـ مركة ك  ٖ، أجزاء من العجينة على الطاكلة ٙ ضعي :اإلجشاء
اطليب منها أف تفعل مثلك باعبزء ك  "إناء"معركفا عند مركة مثبل األكؿ إصنعي بو شيئا بسيطا 

يف البداية ساعديها مث  ،"مركة إفعلي ىكذا : " عند تشكيل اإلناء قورل. اآلخر من العجينة
اإلناءين جانبا  ضعيت يف ذلك قبحَ ؾ ك تقليد تْ حاكلإذا . تابعكتشكيل اإلناء كي تُ  كاصلي
 .ة األشكاؿ اليت تصنعينهايسمت يْ تنسال ك مع األجزاء األخرل  كاصلي. ئيهاافكك

 

 ـ تقليد أشكال بالعجينة. 3.1صورة.

 حركات الحيوانات تقليد (24
  .سنوات ٘ ،ٗ اغبركة: ،التقليد
  سنوات. ٘ ،ٗ العامة:اغبركة 

 .اغبركي اؼبركب التقليدربسُت قدرات  :الهدف
  .حيوانات ٖحركات  تقليد الغرض:
  .(فيل  أرنب، عصفور،) حيوانات لعب أك صور  ٖ األدكات:

اتركي مي لسليم اغبيواف ك قدِّ  ،بسهولة حرؾإحبثي عن مساحة كاسعة للت :اإلجشاء
قورل ك أعطو صورة العصفور لينظر إليها . التمرين اغبيوانات األخرل جانبا يراىا كي يعرؼ تركيب
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 ضعؾ ذراعيو مثلك لبرِّ ك تطَتين مث اجعليو وبُ كي ذراعيك كأنحرِّ ك " عصفور يطَت ،أنظر": لو
 . مع الباقي من اغبيوانات كرِّرمبعدىا   ذلك.ساعديو إذا دل يفعل ثواف ك 

الفعل اإلسم من جهة ك بُت الصورة ك يبكنو فهم العبلقة  التمرينعلى  جيِّداف عندما يتمرَّ 
بل بعد أف تكوين قد أريتو يلقإنتظرم ديو باؼبساعدة قبل أف سبُ ك . ه من جهة أخرلتقليداؼبراد 

، أنظر: " قورل لوك لوحده  إقباز التمرينالصورة كي تبلحظي إذا كاف قادرا على أف يقـو ب
 . "؟ ، ماذا يفعل العصفورعصفور

 لعبة التمثال (25
 سنوات. ٘ ،ٗ اغبركة: ،التقليد

 العاـ.اغبركي  التقليدربسُت مؤىبلت  الهدف:
 اؽبيئات.ـبتلف  تقليد الغرض:
  .صور ألشخاص يف ـبتلف اؽبيئات ت:األدكا

لي ىذه اؽبيئة مع مثِّ ، ك ذل صورة شخص يف ىيئة عادية ثابتةدعي عمر ينظر إ :اإلجشاء
إبدئي هبيئات سهلة كي ال يفقد . جلُتالرِّ يف ربريك اليدين ك  هساعدي اإلستعانة بشخص ثاف  

 . توازنو مث ىيئات أخرل أكثر صعوبة
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 أةجز  حركات م   قليدت (26
 سنوات. ٘ ،ٗ اغبركي: قليدالت

  سنوات. ٖ ،ٕ العامة:اغبركة 
  .حركات شخص آخر قليدكتزيادة الًتكيز  الهدف:
  .حركتُت بسيطتُت بصورة صحيحة تقليد الغرض:

، هبب أف يكوف قادرا منتبها كقومي حبركتُت متتابعتُت إحرصي أف يكوف خالد :اإلجشاء
إذا دل . ذ اغبركتُت لوحدهنفِّ ، بعدىا أتركيو يُ كافئيوا معو ك مذيهلو اغبركتُت مث نفِّ  بيٍِّت. على تنفيذنبا

 . ذيها معو مث كافئيو مرة أخرلما نفِّ هُ سَ حدة أك عكَ ذ إال حركة كانفِّ يُ 
 :أمثلة  

 ؼبس الباب مث اؼبشي حوؿ الطاكلة . 
  ُعُتَّ غلق الباب مث اعبلوس على كرسي م.  
 ي.الضرب على الطاكلة مث الضرب على الكرس  
 لوس على الكرسي مث فتح الباباعب . 

 

 جم الصوتوحير السرعة يتغ تقليد (27
 .سنوات ٘ ،ٗ اغبركة: تقليد
  سنوات. ٗ ،ٖ السمع:حاسة 
  سنة. ٔ ،ٓ الدقيقة:اغبركة 

  .(بطيئ  /سريع  ف،خفي /مقو )تلقُت مصطلحات دة الًتكيز ك زيا الهدف:
  .إلناءغبجم بضرب اؼبلعقة على اكا السرعة تغَت   تقليد الغرض:
 إناءين. ملعقتُت، األدكات:

اتركي األدكات ، ك كمابيناإلناء اؼبلعقة ك  ضعيف ك أماـ الطاكلة مع سفيا إجلسي :اإلجشاء
يف البداية إذا كاف  بلليق، ساعديو دؾقلاجعليو يُ لعقة بريتم ثابت ك إضريب اإلناء باؼب. اؼبتبقية عندؾ



 24      (عماد السعدني أخصائي التخاطب ) جروب 

 

~ 24 ~ 

 

د  النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ

عندما يتساكل الريتماف زيدم يف ريتمك ك  دم سفياف يف ريتموقلِّ أف تُ  حاكرل. ؿبتاجا لذلك
إذا دل يساير ريتمك ساعديو بيدؾ . ( ملحوظا هبب أف يكوف التغَت  ) ليصبح أكثر سرعة 

ذا الحظت أنو يزيد يف السرعة إك  ،"، بسرعةبسرعة" قورل لو من سرعة الريتم ك غَتِّ األخرل كي يُ 
  .مرات عدة التمرين معو كرِّرم.دؾقلالحظي ىل يضي من سرعتك ك خفِّ 

 اإلدراك الحسِّيـ  2
perception 

در من الطفل التوحدم ناذبة عن التشوي  لوكات اليت تصْ الس  الكثَت من مشاكل التعليم ك 
النماذج الصوتية أك تغطي ىذه الصعوبات تؤثر يف ك . يف اإلستقباؿ أك يف معاعبة اؼبعلومة الصوتية

على إدماج اؼبعلومات الصوتية ؼبختلف  قادر إف الطفل التوحدم غَت. للمسكاالرؤيا السمع ك 
 .عن الواقعالنماذج للتوصل إذل نسج صورة صحيحة 

، حدىم أف ال ينتبو لصوت قريب منو، فبكن ألىبتلف مشكل التلقي من طفل آلخرك  
سها ل تذكؽ األشياء أك ربس  فضِّ من األطفاؿ من يُ ك . بيد أنو ينتبو إذل أصوات أخرل بعيدة

 . ال يستجيب ألخرلمن يستجيب بسرعة لبعض األصوات ك  ممنهبشكل غريب ك 

 

 إكتشاف لعبة  (28
 سنة. ٔ ،ٓ البصرم:اإلحساس 
  سنة. ٔ ،ٓ الدقيقة:اغبركة 

 .معُت كوين صورة بصرية يف ذاكرة الطفل خبلؿ زمنكتاألشياء رفع مستول اإلنتباه إذباه  :الهدف
  .عنوإلىتماـ بو مث الكشف كاى غطَّ النظر إذل شيئ مُ : الغرض

  .لعبة ؿببوبة عند الطفل أك حلول قماش،قطعة  األدكات:
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ا على هيضعها منو ك إنزعيمث بعض الوقت اللعبة غبساـ كاتركيو يلعب هبا  يإعط :اإلجشاء
ساعديو على نزع ك  ". .أك ..أك " قورل ك على اللعبة القطعة القماشية  ضعي و.األرض أمام

  اللعبة.على  إعجابك عند الكشف بيٍِّتالقماش بيديو ك 

 

 المتابعة بالعينين  (29
  سنة. ٔ ،ٓ البصرم:اإلحساس 
  سنة. ٔ ،ٓ الدقيقة:اغبركة 

  .زيادة الًتكيز البصرم الهدف:
  آلخر.الشيء من مكاف  قلىي تنمبلحظة يد الشخص ك  الغرض:
  حلول. أكاين، ٖ األدكات:

 قورلاغبلول ك  أَرِه ،أكاين ثبلثةجبانبك ك أماـ الطاكلة مقابلة معاذ  إجلسي :إلجشاءا
إذا ك  األكاين،ا يف أحد هيضع اغبلول،عندما يرل . اغبلول من جهة إذل أخرل ليقانك  ،"أنظر:"لو
، إثارة إنتباىو حاكرل إذا دل يستجب. "اغبلول خذ" لو:اغبلول يف اغبُت قورل  خذيده أل يبدَّ  دل
 . مرات عديدة العمل معو كرِّرمك 

 سقط ءالبحث عن شي  (32

  سنة. ٔ ،ٓ بصرم:الاإلحساس 
  سنة. ٕ ،ٔ الدقيقة:اغبركة 
  سنة. ٕ ،ٔ العامة:اغبركة 

  .شيء معُتعن تشجيع البحث  الهدف:
 . إلكبناء إللتقاطوكاه ، ربديدُ مبلحظة شيء يسقط على األرض: الغرض

  .مكعبات ملونة بألواف ـبتلفة ٘ صغَت،إناء  األدكات:
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قورل  مث ِحْجرؾ،اإلناء يف  ضعيطاكلة ك كعبات يف صف كاحد على الاؼب ضعي :اإلجشاء
مث  ،"!ال  !كأُ "  :متعجِّبةلو  قورللطاكلة ك إحدل اؼبكعبات أسفل اأسقطي ك "  أنظر"  َتسمِ ل

إذا احتاج إذل مساعدة إللتقاط اؼبكعب ". أعطٍت إياه ... و.إحبث عن.. ..أنظر ":َتسمل قورل
على كافئيو باؼبسح . اؼبوضوع على حجرؾ اؼبكعبات يف اإلناء ضعقدميها لو مث ساعديو أيضا لي

، شكرا إنتهى: " يع اؼبكعبات مث قورل لوذ صبالعملية حىت يستنفِ  كرِّرم. وببوأعطو شيئا رأسو ك 
 . وكافئيك " لك 

 البحث عن مكافأة تحت اإلناء (31

  سنة. ٔ ،ٓ البصرم:اإلحساس 
  .دة الركيز البصرمزيا :الهدف
  .اغبلول خذب اإلناء ألقل الغرض:
  .حلول إناء، األدكات:

من جانب آلخر  كيهاحّر اغبلول ك  أَرِه، أماـ الطاكلة مقابلة إبراىيم إجلسي :اإلجشاء
ساعديو يده ك  خذم،  اإلناء فوؽ اغبلولضعُتؾ عندما تأف يشاىدالبد ك  ،" أنظر"  قورل:ك 

لية مع العم كرِّرم. م لو عن شدة إعجابك بو عند إكتشافو للحلول، كعربِّ ناءب اإلقلعلى 
ها ضعحىت يتمكن من مبلحظة يدؾ عند ك  كاصلي، ىاخرل دكف مساعدتو يف إهبادحلويات أ

 ه.اغبلول مث ينزع اإلناء دبفرد
  

 اإلستجابة لألصوات المألوفة (32
 .سنة ٔ ،ٓ السمع:حاسة 
 .لتعرؼ عليهاكالؤلصوات اؼبألوفة اإلستعداد  :الهدف
 .اإلذباه كبو شخص معُتبحث عن مصدر الصوت ك لكاباعبرس  عند اإلنذار اتوقيف نشاط م: الغرض

 يدكم.جرس  األدكات:
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 بالدراجة.اللعب : فإننا لبتار نشاطا مثل معينة،إذا كاف أضبد وبب نشاطات  :اإلجشاء
إذا استدار كبو اعبرس  أضبد كبوه،م ىل يستدير نظر اك  ي اعبرسقِّ النشاط دُ  الشركع يفقبل ك 

يب قرِّ  اعبرس،أما إذا دل يستدر كبو  النشاط.ذا لتهيئتو ؽبذا ىك " الدراجة " لو:قورل يده ك أمسكي 
ي قِّ دُ . (لو حركة اعبرس إال إذا دل يستجب للصوت بيٍِّتت )ال ،جيِّداىذا األخَت كبوه كي يراه 

ال تستعملي ، ك اـاغبمّ ك نشاطُت فقط مثبل اللعب بالدراجة ختارم اكل عملية لكن  اعبرس عند
 .كي اعبرس على مسافة بعيدة عن سابقتهاحرِّ  التمرين على تادا يعكؼب. خرآط اعبرس لنشا

 المشاركة الصوتية (33
 سنة. ٔ ،ٓ السمع:حاسة 
  .ربسُت حاسة السمع :الهدف
  .توقع اغبركة اؼببلئمة للصوتك  ،ربط صورتُت ـبتلفتُت مع حركتُت ـبتلفتُت للتمييز الغرض:

عند دغدغة بطن  مثبل، يتُت مسلِّ هما مع حركتُتياربطيُت ك إختارم صوتُت مسلِّ  :اإلجشاء
.. بـو. بـو" أك ساعديو على التصفيق كقورل" يت .يت.يت" ياسر قورل يف ، ك العملية كرِّرم. "بـو
انتظرم من ياسر يف أحياف أخرل قومي باغبركة ك ك  ،حياف أبطئي يف ربط الصوت بالفعلبعض األ
 .صدر الصوت أك العكسأف يُ 

  
 البحث عن أشياء محبوبة (34
  سنة. ٕ ،ٔ الرؤيا: حاسة

  .األشياء بُتزيادة القدرة على التمييز ربسُت اإلنتباه البصرم ك  :الهدف
   .دكف أف يشد إنتباىو شيء آخر هإهبادك ل فضَّ كماعبرم يف الغرفة للبحث عن شيء مألوؼ : الغرض

  لتفاحة.كااإلناء أشياء معركفة مثل اغبذاء ك جم ك علبة متوسطة اغب األدكات: 

يف  هبلس عليّ  الرؤيا.سهلة حبيث تكوف قة يف الغرفة ىذه األشياء متفرِّ  ضعي :إلجشاءا
، ا ىو منصوب أماـ عينيو ليبحث عنوشيئا يشبو م أَرِه بسهولة.ىذه األشياء  رُ صِ بْ مكاف هبعلو يػُ 
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نظره كبو  كجِّهيجد صعوبات يف إهباد اغبذاء إذا ك . "إحبث عن اغبذاء":قورل لوك  حذاءن  أَرِهمثبل 
اغبذاء  أَرِهمسكي يده ك أما إذا دل ينجح أ .و مباشرة كبو اغبذاءكجِّهيإليو  تدِ إذا دل يهْ انو، ك مك

كافئيو عند كل .العلبة داخلاغبذاءين  ضعي، مث هو كبو خذيك  "إحبث عن اغبذاء" :قورلاؼبشابو ك 
 . حىت تكوف كل اغباجيات داخل العلبة كرِّرمإف ساعدتو، ك حىت ك  عملية
 

 لعبة القوقعة (35
 سنة. ٕ ،ٔ البصر:حاسة 

  .ربسُت الذاكرةرم ك زيادة الًتكيز البص الهدف:
  .البحث عن شيء ـببأ أسفل أحد األكواب الغرض:

أك     أكواب ـبتلفة  ثبلثةيف البداية إستعملي ، أماـ الطاكلة مقابلة آدـ إجلسي :اإلجشاء
 ،"أنظر" :قورلى الطاكلة ك واب الثبلثة علاألك ضعي. (صحن  كوب، إناء،)أشياء أخرل ـبتلفة 

ئي اغبلول ربت أحد خبِّ ، بأنو يشاىد يدؾ تِ قْ إذا ربقَّ . كي قطعة حلول يف ؾبالو البصرمحرِّ ك 
كي   إذل األكواب   أشَتمك " اغبلول خذ: " قورل لو. كي األكواب أك تغطيهمرِّ ربُ ، كال األكواب
م اإلذباه الصحيح كعربِّ     ده كبو ي كجِّهي األمر ، إذا دل يفهمإهباد اغبلولب مطالب يفهم بأنو
عندما يتمكن من مبلحظة يدؾ . أعطو مكافأةك  امدحيوعندما هبد اغبلول ك  عجابكلو عن إ

إذا سبكن من إهباد اغبلول ربت أحد . مع األكواب اؼبتماثلة حاكرلإهباد اغبلول ربت الكوب ك 
ملكن  ،فقط بُتاب اؼبتماثلة إستعملي كو األكو   اغبلول ربت ضعُتما تموقعهما عند غَتِّ
 . فُت اغبلولأف يراؾ عندما زبُ  تنسيال  .أحدنبا
 

 يق المكعبات تنسنسخ  (36

 .سنة ٕ ،ٔ البصرية:اغباسة 
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 سنة. ٕ ،ٔ يد:ػ  عُت التنسيق
  .وضعالشيء يف مو  ضعك  كز يادة الًتكيز البصرم  :الهدف
  .مكعبات على صفة معينة ٗترتيب  الغرض:
  .(marqueur) م لباد قل يض،أبكرؽ  مكعبات، ٗ األدكات:

ل أربع مكعبات يف أكضاع على كل كرقة شك ارظبية من األكراؽ ك ئي ؾبموعىيِّ  :اإلجشاء
و يف الشكل ضعأعطو مكعبا ليإحدل األكراؽ أماـ زكريا ك  ضعي. جيِّدانيها كي تظهر لوِّ ـبتلفة ك 

  ضعكبو اؼبو  يده كجِّهي ،"اؼبكعب يف مكانو  ضع: " ورل لوكقاؼبناسب على الورقة 
ُ
د حدّ اؼب

ستعملي أشكاال أخرل كانوِّعي صبيع اؼبكعبات يف مكاهنا،  ضعي معو حىت كرِّرم. كافئيوك 
من مساعدتك  قللي اؼبكاف.لو  بيٍِّتدكف أف ت" و ضع" لو:عندما يصل إذل اؼبكعب الرابع قورل ك 

  ه.كحد التمريننهي لو تدرهبيا حىت يُ 
 

 

 

 .ـ ترتيب المكعبات1.2صورة.

 تمييز الرسومات (37
 سنوات. ٖ ،ٕ البصر:حاسة 

 التشبيو.لقدرة على كازيادة الًتكيز البصرم  الهدف:
  .رسومات بسيطةتشبيو  الغرض:
 لباد.م قل كرؽ، األدكات:

 مأنظر )م اللباد لرسم رسومات بسيطة بأحرؼ كبَتة على كرؽ قلإستعملي  :إلجشاءا
. اجعلي لكل رسم رظبا آخر يكوف فباثبل لوا كاحدا على كل كرقة ك إال رظب يظب، ال تر (الصورة
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. جرؾاتركي الرسومات األخرل اؼبماثلة يف حِ ، ك اؽ على الطاكلة لَتاىا سامي كلهااألكر  ضعي
و كجِّهيأمسكي يده ك . "إحبث عن مثلو : "قورل لوك عندؾ اؼبتواجدة الرسومات أحد لو  يإعط

، إذا قارنو بصورة غَت فباثلة اؼبوضوعة على الطاكلةاألخرل  الرسوماتذلك الرسم ك  بُتليقارف 
 ضعيك " نعم ىي نفسها : " عندما يصل إذل الصورة اؼبماثلة قورل لوك  ،"سواء  اسو لي" :قورل لو

العملية  كرِّرم. الصورتُت بُتقارنُت صرؾ عندما تُ بْ من أنو يػُ  تأكَّدم. الصورتُت جبنب بعضهما
تماثلة، إبدئي بثبلثة رسومات مث أضيفي رسومات أخرل مع زيادة حىت تكوف صبيع الرسومات م

 .تعقيدىا
 
  
 

 

 
 ـ رسومات بسيطة للتشبيو 2.2صورة 

 تمييز مصدر الصوت (38

  .سنوات ٖ ،ٕ السمع:حاسة 
  سنة. ٕ ،ٔ الدقيقة:اغبركة 

  .ربسُت القدرة على سبييز األصوات الهدف:
 . صفارة مضغوطة،لعبة  اعبرس، اآلتية: أزكاج من األدكات الصوتية ٖ األدكات:

إثنتُت من األدكات الصوتية اؼبختلفة  ضعيك ، أماـ الطاكلة مقابلة يزيد إجلسي :اإلجشاء
اعبرس الثاين  خذيألساعديو اعبرس الذم عندؾ ك كي حرِّ . الباقي دعيو عندؾعلى الطاكلة ك 

كل األدكات على الطاكلة   ضعي بعدىا. الطريقةأكملي معو مع األدكات األخرل بنفس  وبرِّكو،ك 
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د  النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ

يده  كجِّهيأكقفيو ك إذا أخطأ  ؽبا،األداة األخرل اؼبشاهبة  خذف يأطليب منو أكامنها كاحدة  خذمك 
معندما ينجح . كبو األداة اؼبقصودة فُت األدكات داخل علبة كراء طريقة العمل حبيث زبُ  غَتِّ

، مث اطليب منو سمع الصوت فقطإمبا يل األدكات ك هرؾ كي ال يراؾ عندما تستعملُت إحدظ
يبكنك إضافة أدكات أخرل إذل اجملموعة مع اغبرص على تشابو  ؽبا.إهباد األداة اؼبماثلة 

 . األدكات اؼبتماثلة بُتاألصوات 

 
 علبة مفتوحة (39

  سنوات. ٖ، ٕ: رحاسة البص
  .زيادة الًتكيز البصرم الهدف:
  .ألبعاداك أدكات ـبالفة األحجاـ  ٖ، علبة أحذية: األدكات
 مأنظر )ُقصِّيهاالثبلثة مث يط األدكات عليها ؿب ارظبيك علبة أحذية  رمحضأ :إلجشاءا
 خذإلسحاؽ كيف يأ بيٍِّت. من أف األجساـ الثبلثة تدخل بسهولة يف الثقوب تأكَّدمك ، (الصورة

 مثيدخلو فيو للثقوب حىت هبد الثقب اؼبناسب ك  يقارهنا مع األحجاـ اؼبختلفةك  أحد األجساـ
معو العمل حىت  كرِّرم اؼبناسب،إذا دل يعرؼ ساعديو بتوجيو يده كبو الثقب  آخر.أعطو جسما 
صنعي لو علبة أخرل أكثر صعوبة امث  مساعدة.صبيع األجساـ يف العلبة دكف  ضعيتمكن من ك 

 . أجساـ كثَتة ـبتلفة األحجاـ إستعماؿب
 
 

 ـ علبة بثقوب 3.2صورة.

 باتنسخ البناء بالمكع (42

  .سنوات ٗ ،ٖ :رالبصحاسة 
  سنوات. ٖ ،ٕ اغبركة: ،التقليد
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د  النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ

  سنوات. ٖ ،ٕ يد:عُت ػ  التنسيق
  .األدكات لنسخ الرسومات ستعماؿا تقليد :الهدف
  .البناء باؼبكعبات تقليد: الغرض
  .مكعبات ٓٔ: األدكات

 

 

 

 

 ـ تركيب المكعبات 4.2.صورة

احتفظي بالباقي كعبات أمامو ك م ٘ ضعي، سادل اكلة مقابلةأماـ الط إجلسي :اإلجشاء
اء مث من أنو يراقبك أثناء البن تأكَّدمك نع بناية معركفة ابدئي بصُ ك " سادل  أنظر: " قورلمث . عندؾ

نجز يديو كي يُ  وجِّهيتعليك أف . "دكرؾ: "قورل لومكعباتو ك  أَرِه، أكضحي لو أف البناية كاملة
من مساعدتك عندما  قلليث بنايات ـبتلفة ك العملية مع ثبل كرِّرم ،البناية بصورة صحيحة

 .بصورة صحيحة البناءنجز فيها كافئيو يف كل مرة يُ  لوحده.على نسخ البنايات  يصبح قادرا
  

 تمييز األشكال  (41

  .سنوات ٗ ،ٖ البصر:حاسة 
  .القدرة على اؼبطابقةك زيادة اإلنتباه البصرم  :الهدف
  .اؿ ـبتلفةأشك ٖسبييز  الغرض:
  .ك أك كارتوف ملوفيظبكرؽ : األدكات

شكاؿ متطابقة يف القياس دكائر حبيث تكوف األمربعات ك ثات ك مثلَّ  قطِّعي :اإلجشاء
، مث أعطو باقي األشكاؿ اؼبطابقة وذج لوحده أماـ سعيد فوؽ الطاكلةكل مب  ضعي، اللوفك 
يده  كجِّهيفيو ك مناسب أكق شكبل غَت ضعإذا ك . ها كاحدا كاحدا فوؽ الشكل الصحيحضعلي
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يده كي يقارف الشكل مع األشكاؿ  كجِّهيإذا دل يفهم اؼبطلوب منو ، ك كبو الشكل اؼبناسب
كل   ظبِّيلك ككذ ،"ليس مثلو: "قورل لو يف كل مرةك األخرل اؼبوضوعة على الطاكلة كنموذج 

البداية ال يفهم يف . مُت لو شكبلقدِّ النماذج فوؽ الطاكلة أك يف كل مرة تُ  ضعشكل عند ك 
 . د على ظباع ـبتلف األصواتيتعوَّ سأظباءىم لكنو 

 

 تمييز األشكال المتطابقة (42

  سنوات. ٗ، ٖ: حاسة البصر
  .لقدرة على اؼبطابقةكازيادة الًتكيز البصرم  الهدف:
  .، مقص، غراء(كارتوف )ك يظب، كرؽ كرؽ: األدكات
، ألصقي ر حبيث تكوف بنفس اللوفدكائك مثلثات كمستطيبلت مربعات ك  قطِّعي :إلجشاءا

. دؾحتفظي بسلسلة األشكاؿ األخرل عنكاسلسلة من األشكاؿ على قطعة كبَتة من الكارتوف 
األشكاؿ األخرل  بينو كبُتكرقة الكارتوف أماـ حناف كأعطها شكبل معينا كاجعليها تقارف  ضعي

ؽبا كيف تقارف حىت ذبد  ٍتبيِّ ، إذا دل تعرؼ الكارتوف حىت ذبد الشكل اؼبناسب اؼبلصقة على
 . األشكاؿ كلها على الكارتوف ضعمعها حىت ت  كرِّرم.الشكل اؼبناسب

 
 
 

 

 .الهندسيةـ تمثيل األشكال  5. 2 صورة.

 (puzzle1) 1البازل  (43
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د  النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ

  .سنوات ٗ، ٖ: حاسة البصر
  سنوات. ٖ، ٕ: ، التحكمعُت يد التنسيق
  .األشكاؿ إدراؾزيادة اإلنتباه البصرم ك  :الهدف
  .ها يف اؼبكاف اؼبناسبضعك  قطعة بازؿ من يده ك خذ، أظة يد اؼبريبمبلح: الغرض
  .(قطع  ٗإذل  ٖ) بازؿ بسيط : األدكات

، إحتفظي حتو فارغة على الطاكلة أماـ كماؿلو  ضعيأخرجي كل قطع البازؿ ك  :اإلجشاء
" كماؿ  أنظر: "قورلعينيو ك بة من رُ إرفعي قطعة على مقْ . بقطع البازؿ عندؾ حبيث ال يراىا

ساعديو على مقارنتها مع كل القطعة يف يده ك  ضعيمث كي القطعة يف ؾبالو البصرم كي يراىا حرِّ ك 
  .هاضعساعديو على إدخاؽبا يف مو حىت هبد اؼبكاف اؼبناسب ك  ضعمو 

من مساعدتك حىت ينجح دبفرده مع مكافأتو بعد  قلليالعملية مع القطع األخرل ك  كرِّرم
ساعديو كي ها ضعإذا كجد صعوبة يف إدخاؿ القطعة يف مو قطعة بصورة صحيحة ك كل  ضعك 

قومي بتغيَت مكاف القطعة يف كل . هاضعىو مطابقة القطع مع موا التمرين فهدؼ ،اليفقد الثقة
  يدؾ.ربا على أف ينظر يف كي يكوف ؾبُ مرة  

 

 ـ 2ـ بازل ال (44

  سنوات. ٗ ،ٖ :رالبصحاسة 
  سنوات. ٖ ،ٕ حكم:الت يد،عُت ػ  التنسيق
  .زيادة الًتكيز البصرم :الهدف
  .ها من البازؿضعمطابقة القطعة مع مو مبلحظة يدؾ ك : الغرض
  .بازؿ بسيط: األدكات

 أنظر: "قورلا فوؽ الطاكلة حوؿ لوحة البازؿ ك بعثريهأخرجي كل قطع البازؿ ك  :إلجشاءا
يده إللتقاط  كجِّهيإذا دل يستجب  اأمَّ  ."هاضع: "قورل لوإليها  ، إذا نظرقطعة أَرِهك " مازف
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قطعة غَت مناسبة  ضع، أكقفيو إذا ك يف مكاهنا اؼبناسبها ضعليالبازؿ  ضعالقطعة ليقارهنا مع موا
ال ك صبيع القطع يف لوحة البازؿ  ضعالعملية حىت ي كرِّرم. الصحيحة إىتمامو كبو القطعة ليقُ انك 
أف تكافئيو يف كل  تنسيْ ال ة البصرية ك ىو الدقَّ  التمرين كل القطع ألف ىدؼ  ضعقي إذا دل يلقْ ت

 . مرة عندما ينجح

 
  couleurs)(distinguer les تمييز األلوان (45
  .سنوات ٗ ،ٖ البصر:حاسة 
  سنة. ٕ ،ٔ الدقيقة:اغبركة 

  .األلواف بُتالتمييز زيادة الًتكيز البصرم ك  الهدف:
  .أجساـ ـبتلفة حسب اللوف ٖتصنيف : الغرض

  .زطبقُت للفر ك ( من األفضل أف يكوف اللوناف متقارباف)بلوف آخر ٗبلوف ك ٗ متنوعة،أجساـ  ٛاألدكات:
يف أحد  من اجملموعة األكذل جسما ملوناالطبقُت على الطاكلة أماـ نسيم ك  ضعي :اإلجشاء

ىذا اللوف  ظبِّيطبق األخر ك جسما من اجملموعة الثانية يف ال ضعي. اذكرم إسم اللوفالطبقُت ك 
يف   ظبِّيكاحدا تلو األخر ك  ا لواؼبطابقة يف حجرؾ كي ال يراىا مث أعطه األجساـحتفظي بإ، ضاأي

إذا . "كل جسم يف الطبق احملتوم على أجساـ من نفس اللوف  ضع" لو:قورل . كل مرة اللوف
و ضعو يف غَت مو ضعإذا ك ، ك فئيو يف اغباؿكاك " ، أزرؽ نعم: "قورلاعبسم يف الطبق اؼبناسب  ضعك 
دما عنكل األجساـ ك   بُتز رِ العملية حىت يفْ  كاصلي. يده كبو الطبق اؼبناسب مث كافئيو هيكجِّ 

 . د على سبييز أصوات األظباءو يف كل مرة ليتعوَّ تيسمت تنسيال يتحسن أضيفي لو لونا ثالثا ك 
 

 األلوان بينالمطابقة  (46

  سنوات. ٗ ،ٖ البصر:حاسة 
  .، القدرة على اؼبطابقة، اإلنتباه البصرمفأللواا بُتة القدرة على التمييز زياد :الهدف
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  .مطابقة مكعبات ملونة مع مربعات كرؽ ملونة: الغرض
  .كرؽ ملوف ملونة،مكعبات  األدكات:

أمسكي عندؾ اؼبكعبات ك  بيضاء،ألصقي مربعُت ـبتلفي اللوف على قطعة كرؽ  :اإلجشاء
يده كبو اؼبربع اؼبناسب مث  كجِّهي ". ضعو: " قورل لوأمُت مكعبا ك  يأعطوف اؼبربعُت ك لَ اؼبطابقة لِ 

 ستعماؿاب العمل كرِّرم. م لو عن إعجابكعربِّ الثاين على اؼبربع اؼبناسب ك  ضعساعديو على ك 
" ال : " قورلو ضعمكعبا يف غَت مو  ضع، إذا ك لكن دكف توجيو يدهاؼبكعبات ك ك  نفس الورؽ

عندما يسهل عليو  أضيفي ، ك دكف مساعدة ينجح حىت كرِّرم. اؼبناسب ضعيده كبو اؼبو  كجِّهيك 
 .لونا آخر
 
  

 إستقبال سلسلة من األصوات (47

  .سنوات ٗ ،ٖ السمع:حاسة 
  سنوات. ٘ ،ٗ اغبركة: تقليد

  .شجيع السماع اؼبتأينكتربسُت حاسة السمع  الهدف:
  .ىاتقليداع سلسلة من األصوات اؼبختلفة ك ظب الغرض:

تُت على الطاكلة اضريب مرَّ ك " سعيد : " قورللة سعيد ك ة مقابأماـ الطاكل إجلسي :اإلجشاء
" اآلف دكرؾ": قورل لوتُت كي يكوف عدد الضربات كاضحا ك كل ضرب  بُتيبل قلفي بيديك مث توقَّ 

امدحيو مع اثٍت عليو ك ال تًتكيو يضرب أكثر من مرتُت ك  ،يده ليضرب مرتُت على الطاكلة كجِّهيك 
يد ساعديو على الضرب من جداؼبرة إضريب ثبلث ضربات ك  كن ىذهالعملية كل كرِّرم. مكافأتو

اتركيو رتُت ك من جديد إضريب مك  ،فعلهاساعديو على مث اضريب مرة كاحدة ك  ،كافئيوثبلث مرات ك 
ساعديو على الضرب اضريب مرتُت ك ك " ال: " ، إذا ذباكز العدد قورل لويفعلها دكف مساعدة

إضريب ربت الطاكلة كي يسمع  التمرينيعتاد على عندما ، ك العملية حىت ينجح كرِّرم. مرتُت
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اضريب من ، مث إؼبسي أذنو ك اضريبك باإلشارة إليها ذنك أُ  أَرِهإذا كجد صعوبة . فقط الصوت
  )اإلشارة إذل األذف الغرض منها تنبيهو كي يصغي إذل صوت الضربات(..جديد
 

 لعبة الدومينو (48

  سنوات. ٘ ،ٗ البصر:حاسة 
  .ينو مع شخص آخراللعب بالدكم :الهدف
  .ركْ معرفة الدَّ ك مطابقة الصور  الغرض:
  .، لعبة الورؽ فيها رسم الدكمنولعبة الدكمنو: األدكات

ة كي ألسامة كرق ياعطك أعرضي األكراؽ كاحدة من كل شكل يف صف كاحد  :اإلجشاء
نو بصدد منو حساب نقاط الصورة أل ، ال تطليباألكراؽ اؼبصفوفة عهنا اؼبناسب مها يف مكاضعي

الشكل اؼبرسـو  جهة من فيو بأف كلإذا سبكن من فعل ذلك عرِّ . بصرياشكل كل التعرؼ على  
ذا الح  إ. اجعليو يقارف نصف الدكمنو مع رسم الورقةك  ،ناسب نصف الدكمنوورقة تُ على ال

 ٙ ضعي. توخْ ، فهذا كقت تنظيم لعبة الدكر مع شخص آخر مثبل أُ ختبلؼ الرسم مع الدكمنوا
قطعة  خذيأ كل شخصىذه الصينية من شخص آلخر ك  ليقانكمنو مرئية على صينية ك قطع د

ذا دل يكن شبة كإ، القطع األخرل إذا كاف ىناؾ تناسبها جبانب لصقيدكمنو من الصينية ك 
ال هبب أف يكوف اللعب من أجل الفوز أك حساب . دكمنو آخر من الصينية خذتناسب يأ

 .الدكر خذأ تعلممات ك النقاط بل اؽبدؼ ىو مقارنة الرسو 

 
 لدومينوواـ مطابقة األوراق  6.2صورة.
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 نسخ سلسلة من الرسومات (49

  .سنوات ٘ ،ٗ البصر:حاسة 
  سنوات. ٘ ،ٗ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 
  سنوات. ٗ ،ٖ اللغوية:الكفاءة 
  .نسخهاالتعرؼ على سلسلة األشكاؿ ك  :الهدف
  .ر إذل اليمُتنسخ سلسلة أشكاؿ من الورؽ من اليسا الغرض:
، كرؽ أبيض (مربعات ، مستطيبلت ك سم ٕعجبلت سوداء قطرىا )ع على شكل قطَّ كرؽ ملوف مُ : األدكات

  .، غراءمرسـو فيو خطُت

جلب إىتمامو كبو األضواء اػباصة بإشارات دعي أمُت ينظر إذل الورقة مع  :إلجشاءا
أضواء  تنتظرمن السيارات اليت  سأقبز خطا أنظر: "قورللى يسار الورقة ك اؼبركر اؼبوجودة ع
أطليب من أمُت أف . العجبلت إلقباز خط من ثبلث سياراتإصبعي اؼبربعات ك  ،"إشارات اؼبركر

" يف البداية السيارة الكبَتة اغبمراء مث السيارة الزرقاء مث السيارة الطويلة اػبضراء : " كراءؾ كرِّري
إذا قاـ جبمع قطع . ألسفل تكوف فباثلة للعليانجز خطا آخر من السيارات يف ااطليب منو أف يُ ك 

إستعملي موضوعا ـبتلفا وبتوم تية يف األياـ اآل .ديو على لصق السيارات على الورؽساعالورؽ 
أف أمُت  تأكَّدمك  .صغَتة مصفوفة ربت شجرةمتوسطة ك مثبل علب كبَتة ك  عناصر ةعلى ثبلث

، أنسخي لو سلسلة من األشكاؿ م معٌت السلسلةأنو فه تِ نْ إذا تيقَّ . يعمل من اليسار إذل اليمُت
 . أك األلواف تعتمد على أشياء ملموسة
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 ـ نسخ الرسومات 7.2 صورة

 القراءة البصرية (52

  سنوات. ٙ ،٘ البصرم:اإلحساس 
  سنوات. ٖ ،ٕ :، الرصيد الكلمايتالكفاءة اللغوية

  .كلمات ٓٔىت ح ٘قراءة بصرية ؿ  الهدف:
  .قراءهتا عنو ك لصق الكلمة اؼبكتوبة على الشيء اؼبعربَّ  الغرض:

يف . نسخ لكل كلمة ٘اجعليها ات باغبركؼ الصغَتة على الورقة ك إطبعي كلم :اإلجشاء
ْْ البداية علِّ  قي كل كرقة مع الشيء اؼبناسب ؽبا مثبل  صِ ىذه الكلمات مث ألْ  بُترقة مي كليد التَف
كليد على  جلسيأ. ىكذا، كلمة الباب على الباب ك ق على الطاكلةلصَ تُ " طاكلة "كلمة 

و إذل الشيء خذيك أخربيو إذا دل يعرؼ " ؟ تب على الورقةماذا كُ : " قورل لوكرقة ك  أَرِه الكرسي،
دم لو ذلك رقة على الشيء اؼبناسب أكِّ و ال ضعإذا ك . اؼبقصود ؼبا ىو مكتوب على الورقة

أعطو اؼبساعدة إعملي معو ىذا  يوميا ك  الكلمة.عيد اجعليو يُ ك " ةمكتوب طاكل صحيح" بقولك:
 ر الكن بأنو قادر على تذك  يْ عندما ترَ ك  ًتدَّدعندما ي

ُ
الحظي قة ك صلْ لمات إختربيو بنزع األكراؽ اؼب

ر الكلمات ن من تذك  إذا سبكَّ . ها على اعبهات الصحيحةعِ ضْ ك ك قراءة األكراؽ  إذا كاف باستطاعتو
ميو كلمات علِّ أف تُ  حاكرل، دكف أف تكوف األكراؽ ملصقة على أماكنها أسبوعا كامبلها عضِ مواك 

: كي يفهم اؼبقصود إذا أعطيتو تعليمات مكتوبة مثلاؼبفيدة  ك ة الكلمات الضركرية خاصّ  ،أخرل
 . "ياب كسخة ىناالثِّ " أك" أطفئ اإلنارة " 
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 الحركة العامة ـ 3

NERALEMOTRICICTé Gé 

اغبركية العامة يندرج ضمن أساسيات برنامج التعليم عند الطفل  ر القدراتيإف تطو 
مهم قدرات جديدة علِّ لكن يبقى أف نُ ، ك ضطرابات النمواند الذم يعاين من التوحدم أك ع

م يف اغبركة كما يبكن لربنامج اغبركة العامة أف يتحكَّ . بيئتوتساىم يف مبو الوعي إذباه جسمو ك 
  .ألطفاؿ التوحديُتاؼبفرطة اليت تظهر عند بعض ا

ىذا ذه اآلباء كاؼبربوف ك نفِّ يدخل برنامج اغبركة العامة ضمن الربنامج التأىيلي العاـ الذم يُ ك 
 : اليت نذكر منهااؼبشاكل اليت تعًتض التوحديُت ك  ؼبواجهة

 . لقوة العظليةكاقة اػ نقص الط
 . ػ نقص التوازف

 . مهارة يف اجتياز اغبواجزػ البل
 . القوةعبيد يف السرعة ك ػ عدـ التحكم ا

 العامة.ػ الصعوبة يف تنظيم اعبسم كليا يف فعل مدمج ضمن اغبركية 
  

 )التصفيق(ضرب األيدي (51
  سنة. ٔ ،ٓ األيدم:ربريك  العامة،اغبركة 

  .اؼبتناسقةكجة ك زدر اغبركات اؼبيتطو  الهدف:
غنية أك مُ هبدكء قومي بضرب كفيك أمينة مقابلة لك على ركبتيك ك  لسيجْ أ :اإلجشاء

ساعديها يف بعدىا أمسكي يديها ك  بالنشوة.بل لتشعر ليقمث دغدغيها  بسيطة،دة ألفاظا ردِّ مُ 
تدرهبيا من  قلليذلك  على عندما تعتادالدغدغة ك  كرِّرم. ة الغناءواصلها مع ميْ ضرب كفَّ 
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يف األخَت قومي فقط بلمس يديها كي ، ك صمها فقط مث الذراععْ ن طريق مسك مِ عدتك عمسا
  كفَّيها.تفهم إشارة ضرب  

 الجلوس دون مساعدة (52
  سنة. ٔ ،ٓ العامة:اغبركة 

  .اعبلوس دكف مساعدة الهدف:

ف أوضا انية إجعليو هبلس عِ نو إذل غرفة ثليقُ جابر أك تنػْ فيها مع  ُِت بيف كل مرة تلع :اإلجشاء
مث أمسكي ذراعو ، وف ذراعو األيبن فبددا على جانبوة اإلستلقاء على الظهر يكضعييف ك ، ك يقـو

رفقو تكئا على مِ اعبانب بطريقة يكوف فيها مُ اؼبرفق كاجذبيو برفق كبو األعلى ك األيسر ربت 
ساعديو على رفع مرفقو كي يدفع بنفسو إذل األعلى بواسطة اعبذب كبو األعلى ك  كاصلي. األيبن

دفع بنفسو ساعدتك كي يمن م قللي عندما يألفاليت تكوف مبسوطة على األرض، ك يده اليمٌت 
 .، مث أمسكي يده اليسرل ؼبساعدتو على اإلبقاء على توازنوكبو األعلى
  

 بسط الكف لمسك شيء (53
  سنة. ٔ ،ٓ العامة:اغبركة 
  سنة. ٔ ،ٓ الدقيقة:اغبركة 

  .ربسُت القدرة على اإلنشغاؿ بالرغبات دكف مساعدة :فالهد
  .ة مسك أشياء فوؽ خط العُتاكلؿب: الغرض

  .دمية خيط، األدكات:

يبكن للقماف أف يصل  نة فوؽ خزانة أك أثاث آخر أم على إرتفاعلعبة ملوَّ  ضعي :اإلجشاء
يده فوؽ الرأس  سبديد كافئيو يف كل مرة يتمكن فيها منك  ،"اللعبة خذ: "، قورل لوإليو بسهولة
اىا بة فوؽ خزانة صغَتة حبيث ير لع ضعي، وفوؽ رأسكيف يبدد يده عندما يتعلم  . ليلمس اللعبة
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 ضعاتركيو يلعب هبا لبخذ اللعبة إمدحيو ك إذا بسط يده ليأ ،"، إلتقط اللعبة لقماف: "لو قورلك 
 . مرات عديدة ذلك كرِّرم. دقائق
 

 )المسك( القبض (54
  سنة. ٕ ،ٔ العامة:اغبركة 

  سنة. ٕ، ٔ: التفاعل اإلجتماعي
  .اإلجتماعي واصلزيادة التحركة الذراع ك تطوير  :الهدف
  .القبض على شيء معُتب مع شخص آخر ك اللع الغرض:
  .كرة متوسطة اغبجم األدكات:

راحة يديو جعلي يديو مبسوطتُت كبو األماـ ك كا ،سم ٖٓقابلي أضبد على بعد  :اإلجشاء
أك  ،"، أعطٍت الكرة أضبد: " قورلأبسطي يديك بنفس الكيفية ك . كبو األعلى مث أعطو الكرة

منو الكرة مع  نزعياالكلمات أك اإلشارة ك  كرِّرما دل يستجب  إذ. لك الكرة لقِ أشَتم إليو كي يُ 
معو لكن ىذه اؼبرة  كاصلي. ؾ الكرةالعمل معو حىت يتعلم إعطاءَ  كرِّرم. مدحو يف اغباؿ
 رمحضأ، ال تنشغلي إذا دل يبسكها ك ارمي لو الكرة برفقسم أخرل ك  ٖٓقدارإبتعدم عنو دب

أك " ـ الكرة إرْ " : ، قورل لوالذم يبسك بالكرة  ىذه اؼبرة ىويف. عودم إذل مكانكالكرة ك 
 كاصليك لو كيفية رمي الكرة  ليإذا دل يعرؼ بسبب بعد اؼبسافة مثِّ . أشَتم إليو كي يرمي الكرة
إذا أمسكها إمدحيو ، ك دحيو عندما يرمي الكرة بشكل صحيحإم ،معو حىت يتعلم رمي الكرة

 .بصفة مبالغة كي يفهم بأنو قبح يف أمر خاص
  

 المشي على حواجز بسيطة (55

  .سنة ٕ ،ٔ العامة:اغبركة 
  سنة. ٕ ،ٔ: التقليد
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  .زيادة الطمأنينة يف قدرات اغبركة العامةك  التنسيقربسُت  :الهدف
  .اؼبشي على سلسلة من اغبواجز القصَتة الغرض:
  .صندكؽ علب األحذية، كرسي صغَت،: األدكات

حي حملمد بصفة ، كضِّ صندكؽ على األرضالإجعلي ؾبموعة من علب األحذية ك  :اإلجشاء
يف كل مرة هبتاز فيها علبة أك " ربعْ أُ : " كل حاجز مع تكرار كلمةيبشي فوؽ  مبالغة كيف 

ي فوؽ العلب كن من اؼبشإذا سب. ذلك عدة مرات حىت هبتاز اغبواجز دبفرده كرِّرم. صندكؽ
يصعد برجل كاحدة أكال مث  كيف  أَرِه، كي يبر على شيء أعلى مثل الكرسي  ، ساعديوالصندكؽك 

 كرِّرم. دؾقلساعديو كي يُ ك " إصعد: "قورلأشَتم إذل اعبهة العليا للكرسي ك الرجل الثانية مث 
منو إستجابة ألكامرؾ  تنتظرمال  .حىت ينجح يف الصعود على الكرسي دكف مساعدة اإلجراءىذا 
 .ة الشيء اؼبراد صعودهدكما قمَّ  أَرِه، (، إصعد أعرب) 

 
 لحواجز البسيطةمسار ا (56

  سنة. ٕ ،ٔ العامة:اغبركة 
  سنة. ٕ، ٔ: اإلحساس البصرم

  .ثر اؼبرئيتنمية القدرة على متابعة األالتوازف ك ك  التنسيقزيادة  :الهدف
  .حوؿ سلسلة من اغبواجز السهلةوقي ك كفريق ربتوم على فبر ربيت السَت يف ط: الغرض
  .، حبلأثاث: األدكات
الغرفة أين هبتاز ؿبيط الكرسي  قومي بعرضو يفخيطا ملونا ك  حببل أك خذم :إلجشاءا

مكافأة عند هناية  ضعي، إحرصي أف ينتبو لك خالد ك غَتهك  .صغَت.فوؽ كرسي ربت الطاكلة ك ك 
عندما يصل إذل هناية اغببل اغببل ك  أَرِه، ك داية إجعليو يبشي على طوؿ اؼبساريف الب. طرؼ اغببل
كوين دائما بقربو دة أتركيو هبتاز اؼبسار دبفرده ك ؼبسار مرات عديكبعد متابعة ا. أعطو اؼبكافأة

 . أف تكوف اغبواجز يف البداية سهلة تنسيْ ال .  عندما يتيو جذيب إنتباىو كبو اغببلاك 
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 ب من األرضع  إلتقاط اللُّ   (57

  سنة. ٕ ،ٔ العامة:اغبركة 
  سنة. ٕ ،ٔ اغبركة: تقليد
  سنة. ٔ ،ٓ الدقيقة:اغبركة 

  .سُت التوازفرب الهدف:
  .إلتقاط شيء من األرض دكف فقداف التوازف: الغرض

  .، علبة صغَتةلعبة حيواف، كرة األدكات:

ُت حس خذم اػبطر.ألرض بعيدا عن األشياء الثابتة ك لعبة اغبيواف على ا ضعي :اإلجشاء
ينبغي عليو أف نو و بأيأفهمإذل األرض ك اللعبة  مديلتقاطها مث أعٍت إلحكيف ين  أَرِهكبو اللعبة ك 

 العملية كرِّرم. دقائق ضع، ساعديو عند الضركرة مث كافئيو بًتكو يلعب باللعبة لباينحٍت إللتقاطه
ق التوازف أثناء قِّ عندما وبُ . دكف فقداف التوازفلتقاط اللعبة دكف مساعدة ك إن من حىت يتمك

ا عهيضئي بثبلثة أشياء ك ، إبدَتة يف ؿبيط الغرفةالصغإلتقاط األشياء بعثرم عددا من األلعاب 
ها يف ضعيط تلك األشياء ك مع حسُت ليلتق يامشعلبة صغَتة ك  خذممث . على مرأل حسُت

 .العلبةكل األشياء يف   ضعامدحيو عندما ي، ك العلبة
.  

 األجسام الكبيرة  (58

  .سنة ٕ ،ٔ العامة:اغبركة 
  .القدرة على اؼبشي حامبل ألشياء معينة الهدف:
  .أجساـ ٗكديس كت ، ضبلإلتقاط: الغرض

  .، كرؽ تلوينعلب أحذية ٗ األدكات:
ها بورؽ اليوميات الصحفية لئِ إصنعي من علب األحذية أجساما عن طريق مَ  :اإلجشاء

العلب على  ضعيبعدىا . في العلب بالورؽألصقي الورؽ اؼبلوف على غطاء العلبة، مث غلِّ ك 
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 التقطي مث ،"بة لعال خذ: " قورلحدل العلب ك إذباه إ ، أثَتم إنتباه مرادراىا مراداألرض بشكل ي
، معو حىت هبمع كل العلب كاصلي. و فيما بعد إال عند الضركرة، كال تساعديضبليها لوكابة عللو ال
 أَرِهك " هاضع: "قورل لوالثالثة ك  أَرِه، ساعديو يف إثنتُت ك سها كاحدة فوؽ األخرلكدِّ كيف يُ   أَرِهمث 
م ما أقبزه طِّ عندما ينتهي من التكديس دعيو وبُ . إذل مساعدةساعديو إف احتاج . هاضعأين ي

 .لو مث يبدأ من جديدجْ بضربة رِ 
  

 الصعود على األدراج (59

  سنة. ٕ ،ٔ العامة:اغبركة 
  .ليةقبلباست لقالقدرة على التنك  التنسيق، ربسُت التوازف اؽبدؼ:
  .صعود أدراج السلم بالرجلُت الغرض:
  .مقل خيط، األدكات:

صعود يو اآلف على ثِّ ، حُ حساـ من الصعود على الكرسي بثباتعندما يتمكن  :اءاإلجش
رجلك  ضعيك " إصعد: " قورل لو، أمسكي يده ك ىو يقابل الدرجأدراج السلم، كوين جبانبو ك 

، لو إذا كاف البد من ذلكجْ كي رِ حرِّ اع الدرجة األكذل ك ارتفرجلو ك  أَرِه. مٌت على الدرجة األكذلاليُ 
  كرِّرم. كي رجلك اليسرل جبانب اليمٌت فوؽ الدرجة األكذلمث حرِّ " إصعد: "و من جديدمث قورل ل
عندما . اإلجراء كرِّرم، إمدحيو ك كبو األعلى حىت يرفع رجلو اليسرلبيو برفق ذِ اجْ ك " إصعد"كلمة 
م قلأمسكيو بأصبعك فقط مث بمن مساعدتك ك  قلليبيدؾ  درجات فبسكا ٖمن صعود يتمكن 

 . باإلطمئناف فقطاؼبشي جبانبو دكف مسكو ليشعر  مث اػبيط مث
 

 (1) دحرجة الكرة  (62

  .سنة ٕ ،ٔ العامة:اغبركة 
  سنة. ٕ ،ٔ يد:عُت ػ  التنسيق
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  سنة. ٕ ،ٔ البصرم:اإلحساس 
  .وجيهو باليد كبو اؽبدؼكتمتابعة جسم معُت بالعينُت  الهدف:
  .عادهتا دكف مساعدةكإمسك الكرة  الغرض:

" م إكراـ أنظر : " قورل كما مسافة مًت بينعلى األرض مع إكراـ  إجلسي :اإلجشاء
. عيد الكرة كبو نقطة البداية، إذا ربركت ؼبسك الكرة أشَتم ؽبا كي تُ كي الكرة برفق كبوىاحرِّ ك 

إذا بدأت تفهم الفكرة أم ، ك يديها وجِّوبإمكانك اإلستعانة بشخص ثالث هبلس كراءىا ليُ 
تابع الكرة بعينيها أرسلي ؽبا الكرة إذل ـبتلف اإلذباىات كي تُ مسك الكرة اليت تصل عندىا 

 . هامسك اكؿربك 
 

 (2)الكرة دحرجة   (61
  .سنة ٕ ،ٔ العامة:اغبركة 
  سنة. ٕ ،ٔ البصر:حاسة 

  .تعلم مداعبة الكرةك  اليد،تطوير حركة  الهدف:
  .مسكها دكف مساعدةضرب الكرة إذباه اعبدار ك : الغرض

  .كرة كبَتة األدكات:

هبلس زيد جبانبك  مابين، سم من اعبدار ٓٙعلى األرض على مقربة  إجلسي :اإلجشاء
كي الكرة يف ؾبالو البصرم مث حرِّ ، ك إستعملي رجليك ؼبنعو من اإلنصراؼ، يف البداية اعبدار ُمقاِببل

 ساعديوالكرة يف يدم زيد ك  ضعياآلف . امسكيها عند ارتدادىاك اضريب الكرة إذباه اعبدار برفق 
ساعدتك حىت ضي تدرهبيا من مخفِّ . سكها عند ارتدادىايبيف ضرب الكرة إذباه اعبدار مث 

  مساعدة.مسكها ببل يتمكن من ضرب الكرة ك 
 

 المشي دون مساعدة (62
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  سنة. ٕ ،ٔ العامة:اغبركة 
  سنة. ٔ ،ٓ الدقيقة:اغبركة 

  .ركة العامةاإلطمئناف يف اغبزيادة التوازف ك : الهدف
  .أمتار دكف مساعدة ٘اؼبشي : الغرض

  .حبل عصا، األدكات:
ِْ خُ  :اإلجشاء  ضعي، زمستقيما يف فضاء خاؿ من اغبواج م مسارا للمشي يكوفط 

يف . خط الوصوؿلى األرض ليدؿ على خط اإلنطبلؽ ك من اػبيط أك الورؽ البلصق عقطعتُت 
زه رِ ـ الذم ربُ قد  التنصف مث زيدم تدرهبيا يف مسافتو حسب مًت ك البداية تكوف مسافة اؼبسار 

،  ار كي تفهم أين ينتهي هبا اؼبساريف هناية اؼبس( لعبة مفضلة أك حلول)مكافأة  ضعي. أظباء
ؾ رجليها إذا دل ربرِّ . امشي هباامسكي يديها ك ك كوين جبانبها يف خط اإلنطبلؽ ؼبساعدهتا 

عندما . قيها متينتُتسا صَتىي كاقفة كي تك كهما خطوات مث دعيها تسًتيح بل كي ربرِّ ليقإرفعيها 
متار إعطيها العصا أ ثبلثةمت مسافة إذا تقدَّ اؼبشي أمسكيها من يد كاحدة فقط ك تتحسن يف 

دما عنك . يدىا أطوؿبُت يدؾ ك سافة تصبح اؼبحبيث أنت سبسكُت الطرؼ اآلخر لتمسك طرفها ك 
. س العملنف كرِّرمسم ك  ٓ٘طولو بل أمتار هبذه الكيفية إستبدرل العصا حب ٘سبشي مسافة 

، كقفي جبانبها يف البداية ا كي تتخلص من اغببلشجِّعيهأمتار  ٘عندما تتمكن من اؼبشي مسافة 
 . مث ابتعدم عنها تدرهبيا

 
 لى الوراءوإالمشي جانبا  (63
  سنة. ٕ ،ٔ العامة:اغبركة 

  سنة. ٕ ،ٔ البصرم:اإلحساس 
  .تعلم ـبتلف أنواع اؼبشيربسُت التوازف ك  :الهدف
  .ذل الوراء مع اغبفاظ على التوازفكإشي على اعبانب اؼب: الغرض

  .لعبة مربوطة إذل خيط األدكات:
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أنتما بيدؾ مث اشرعا يف اؼبشي ك ضي على يده تقبَّ سُت ك اػبيط يف يد يا ضعي :اإلجشاء
عندما يبدأ .  اؼبشيكاصبلو لَتاىا ك كجهإنتباىو كبو اللعبة كي يدير  ُشدِّم كراءكما.اف اللعبة ذبرَّ 
امسكيو من الوراء مث امشيا إذل ك بة إجعليو يستدير كبو اللعبة تعِ ؼبشي على اعبانب بصورة مُ با

ا درم صوتمع لعبة أخرل أك أصْ  حاكرل، إذا دل يهتم برؤية اللعبة. اللعبة كماهيوجب فُمقاِببلالوراء 
نزؿ  إجعليو هبذب اللعبة حوؿ أثاث اؼب. عند جذب القطار" ؾشو  ،شوؾ: "للعبة مثبل طابقام

 . الوراءو من األماـ ك ضُ ًتِ كي يعتاد اغبذر فبا يع
 

 لمس األذنين (64
  سنة. ٕ ،ٔ العامة:اغبركة 
  سنة. ٕ ،ٔ اغبركة: ،التقليد

  .غبالة الفيزيائية العامةكاربسُت اللياقة  الهدف:
  .مرات ٓٔؼبس األذنُت  الغرض:

راحة يديو كبو  تكوفوؾ ك د ذراعيو كبدّ يبُ انب علي الذم مكانا جب خذم :اإلجشاء
تلمسي قومي باإلكبناء برفق ل. دؾقلباقة لعمل ىذه اؽبيئة كي يبالطبع تكونُت أنت السَّ األسفل، ك 

، إذا دل يستطع إستعيٍت بشخص آخر يأيت من كرائو دؾقلركبتيك كأشَتم على علي كي ي
سي أذنيك لتلممث اكبٍت تدرهبيا . ة اؼبناسبة أثناء توضيحك لو الكيفيةضعيالو  خذعلى أ هساعدلي
 .ذلك عشر مرات كرِّرمدؾ ك قلاطليب منو أف يك 

  

 األدراجفتح أبواب الخزانة و  (65

  سنة. ٕ ،ٔ العامة:اغبركة 
  سنة. ٕ ،ٔ الدقيقة:اغبركة 

  .الذراعتقوية اليد ك اإلشتغاؿ بالرغبات الشخصية ك  ربسُت القدرة على :الهدف
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  .أثاث وبوم أدراج صغَتة،لعب  األدكات:

، إفتحي باب يف اػبزانةأنت زبفُت اللعبة اؼبفضلة عنده دعي أنس يشاىدؾ ك  :اإلجشاء
ساعديو ب ك ا على مقبض الباهيضعيد أنس ك  خذم. اللعبة مث أغلقي الباب أَرِهاػبزانة برفق ك 
ضي من خفِّ . العملية عدة مرات كرِّرماتركيو يلعب هبا ؼبدة دقيقة ك ك  اللعبة أَرِه، على فتحو

دراج مع التأكد ىذا العمل مع األ كرِّرم دبفرده،ىت يتمكن من فتح الباب مساعدتك تدرهبيا ح
 .ف عليها سهلة الفتحاألدراج اليت يتمرَّ من أف األبواب ك 

 

 ل واحدةج  الوقوف على ر   (66

  سنة. ٕ ،ٔ اغبركة: ،التقليد
  .ربسُت التوازف الهدف:
  .اف التوازفدكف فقدثواف دكف مساعدة ك  ٘خبلؿ الوقوؼ على رجل كاحدة  الغرض:
  .عصا كرسياف، األدكات:

قابلي مكاف بعيد عن األجساـ األخرل، ك  يفكرسيُت مع بعضهما  ضعي :اإلجشاء
أشَتم ك برفق ك لَ مث ارفعي رجْ  لك.من رؤيتو  تأكَّدم، كل كاحد منكما يبسك بكرسي ك سعيد
أك استعيٍت  ي،من أنو يبسك الكرس تأكَّدمبل ك ليق، إذا دل يفعل إرفعي رجلو دؾقلي إليو كي

 كرِّرم. على رفع رجلو كي يتمكن من اإلستمرار يف التحديق كبوؾ هساعدبشخص ثالث ي
ىو متكئ على  ثواين ك  ٘العملية عدة مرات حىت ينجح يف الوقوؼ على رجل كاحدة مدة 

عندما . ل هبا عند كقوفو على رجل كاحدةوَّ م لو يدؾ كي يتقَ دِّ مُ إستغٍت عن الكرسي ك . كرسي
أنت سبسكُت اعبانب اآلخر مث اتركيو يرتكز أعطو العصا كي يبسكها من جانب ك  جيِّدا يتماسك

  .مساعدة ةعلى رجل كاحدة دكف أي
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 ل الكرةك  ر   (67
  .سنوات ٖ ،ٕ: اغبركة العامة

  .علم ركل الكرةكتلرجل كاالعُت  بُتزيادة التجانس  الهدف:
  .ركل الكرة إذباه شخص آخر: الغرض

  .كرة كبَتة  كرسياف، األدكات:

يئا كشبا ألَ ستعملي عُ اُت يف نفس اػبط على طوؿ اعبدار ك كرسيُت متقابل  ضعي :اإلجشاء
ركل الكرة  من أضبدفضاءن مغلقا أين يبكنك أنت ك  لو ُتهة األخرل بطريقة تصنعآخر لغلق اعب

لي كُ ْر ، أُ أنت على الكرسي اآلخر جلسياسي ك ديو على الكر عِ أقْ . يف اإلذباىُت دكف أف تتسلل
إذا دل يفهم . على إعادة الكرة بركلها كبوؾ شجِّعيولو ذلك مث  كرِّرمالكرة كبوه برجلك برفق ك 

على  شجِّعيوك ، كافئيو يف اغباؿ كي إحدل ساقيو كي تضرب الكرةحرِّ ك الكرة بقرب رجليو  ضعي
 . مسكها عندما تتجو كبوهإعادة ركل الكرة برفق ك 

 
 الىلىف علً أباتع األسجل (66

  سنوات. ٖ ،ٕ العامة:اغبركة 
  .التوازفربسُت قوة الساؽ ك  الهدف:
  .ثواف ٖ، كل فًتة تدـك فًتات ٓٔالتأرجح على أصابع األرجل خبلؿ : الغرض

على ىذه اغبالة  ابقيْ قفي على حافة الرجلُت ك ك " صبيل أنظر: "قورلصبيل ك قابلي  اإلجشاء:
لكن ىذه اؼبرة أشَتم إذل رجليك ك  جراءاإلىذا  كرِّرم السابق.ك ضعِ ثواف مث عودم إذل ك  ضعلب
ندما ترفعُت رجليك إرفعي برفق ذراع صبيل حىت يصبح كع ،امسكي يدهك " صبيل أنظر" قورل ك 

، لوقوؼ على حافة قدميو دبفردهن من امرات عديدة حىت يتمكَّ   كرِّرم. قائما على أصابع رجليو
 ٓٔعند الوصوؿ إذل ز فيها اغبركة ك نجدم اؼبرات اليت يُ عدِّ . من مساعدتك تدرهبيا قلليمث 

  يسًتيح.مرات دعيو 
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 المفض (66

  .سنوات ٖ ،ٕ العامة:اغبركة 
  سنة. ٕ ،ٔ :التقليد

  .تقوية األرجل الهدف:
  .س جسم معلقكؼبالقفز  الغرض:
 .(eponge)خيط، إسفنجة : األدكات

يفعل أمسكي بو ذا دل إ دؾ،قلييقفز مث أشَتم إليو كي  كيف  أَرِهقابلي سعيد ك  :إلجشاءا
ضي من عندما تشعرين بأنو بدأ يقفز بعض الشيء خفِّ  تقفزين.ارفعيو عندما ك ربت الكتفُت 

إرتفاع معُت  قي إسفنجة أك شيئا آخر يتضمن ألوانا علىمث علِّ  دبفرده.مساعدتك حىت ينجح 
يت يلمس فيها ات الدم اؼبرّ عدِّ . اؼبعلق، كافئيو يف كل مرة يلمس فيها اعبسم يصل إليو عند القفز

 . ، زيدم يف علو اعبسم تدرهبيامرات ٓٔإذا ؼبس اعبسم  ب،اعبسم اؼبعلق قبل أف يتع

 

 األوتادلعبة الكرة و  (72

  .سنوات ٖ ،ٕ العامة:اغبركة 
  .الدقة يف حركتهما إذباه ىدؼ معُتتقوية الذراعُت ك  :الهدف
  .أمتار ٘إذل  ٖربريك الكرة بدقة على مسافة  الغرض:
  .، علب فارغةرةك األدكات:

 بيٍِّت، أمتار من العلب ٖخطا على مقربة  يارظبُ علب على األرض ك  ٙ ضعي :اإلجشاء
أعيدم العلب إذل مكاهنا  العلب.اضريب الكرة إلسقاط إلظباعيل كيف يقف كراء اػبط ك 

فيو عدد  بُتجدكال تكت ضعي كاحدة.امدحيو إذا أسقط علبة ساعديو على ضرب الكرة ك ك 
بُت العلب عندما تسهل عليو اللعبة أضيفي بعض اؼبسافة  مرة.سقطها يف كل يُ العلب اليت 
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عبلمات سهلة على كرقة   ضعذلك بو اللعبة يبكنك إدخاؿ لعبة الدكر ك إذا إعتاد على  اػبط.ك 
د كي تتولَّ   شجِّعيو. عدد العلب اليت أسقطتها أنتيع رؤية عدد العلب اليت أسقطها ك كي يستط
  .نشوة اللعبعنده 

 
 
 

 رمي كيس (71

  .سنوات ٖ ،ٕ العامة:اغبركة 
  سنوات. ٖ ،ٕ ليد:كاالعُت  بُتق تنسيال

  .م توجيو الرمية كبو ىدؼ معُتتعل  ك " من ربت " معُت  ءتطوير حركة رمي شي الهدف:
  مًت.مرات متتابعة داخل علبة على مسافة  ٘رمي كيس فيو فوؿ  الغرض:
  .علب الفوؿ،كيسُت من  األدكات:

من  تأكَّدم. حي ؽبا كيف ترمي األكياسقفي مع خدهبة يف فضاء مفتوح ككضِّ  :اإلجشاء
برفق مث أعيديو إذل ، مددم ذراعك كبو الوراء الكيس يف يدؾ ضعي. أهنا تراقبك أثناء التجربة

يدىا ؼبساعدهتا على  كجِّهيك  إعط ػبدهبة كيسا آخر. كتكقوسا منتظما يف حر  األماـ صانعة
  .رميو

من مسكيها من ذراعها بدال أمن مساعدتك ؽبا ف قلليات عديدة مث مرّ  ىذا  كرِّرم
معُت موضوع بشكل  إبدئي برمي األكياس كبو ىدؼ. صمها مث اؼبرفق مث أطلقي يدىا سباماعْ مِ 

سقطُت فيها يف كل مرة تُ " علبة : " ، قورلديها يف رمي األكياس داخل العلبةساعمقابل للعلبة ك 
 كا، الكيس

َ
تصل إذل إسقاط األكياس يف العلبة  عندما. ريها باؽبدؼذكِّ ا ؽبا لتُ أَرِىك سي العلبة ؼب

 . يبل حىت تصبح على بعد مًت كاحدقلأبعدم العلبة  منتظمة،بصفة 
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كىذا اعبدكؿ يساعدؾ يف زيادة  مسافة،جدكال لتسجيل عدد النجاحات يف كل  ضعي
  اؼبناسب.اؼبسافة يف الوقت 

 

 صعود الدرج بتغيير األرجل (72

  سنوات. ٗ ،ٖ العامة:ركة اغب
 . ةقللقدرة على التحرؾ بصفة مستكاربسُت التوازف  الهدف:
 . رجل كاحدة يف كل درجة ضعصعود الدرج بو  الغرض:

كبل الرجلُت على   ضعىذا بو يد من الصعود على الدرج بسهولة ك إذا سبكن يز  :اإلجشاء
من األحسن . ة على كل درجةرجل كاحد ضع، إشرعي يف تعليمو ك (ٜ٘ التمرين أنظر)الدرجة 

اطليب منو أف يبسك ك  رجلو ضعلو أين ي بيٍِّت. كراءه يقفُ طيو األماف عْ اإلستعانة بشخص آخر ليػُ 
كي رجلو اليمٌت إذا دل يعرؼ ما يفعل حرِّ  .قمة الدرجة األكذل أَرِهلو اليمٌت مث رجْ  أَرِه، رجعرصة الدَّ 
ؾ السبب يف ربر   إف كنتِ إمدحيو يف اغبُت حىت ك  ،كوف فيو الرجل اليسرل ثابتةتلذم يف الوقت ا

ال العملية ك  كرِّرم.اامدحيو أيض، ك ولَ كي رجْ حرِّ قمة الدرجة الثانية ك  أَرِهرجلو اليسرل مث  أَرِه .رجلو
 . حتاج لذلكايو بالعوف إال إذا دِّ سبُ 

 

 الصعوبة ةمتوسطالمسار الحواجز  (73

  سنوات. ٗ ،ٖ العامة:اغبركة 
  سنة. ٕ ،ٔ :البصرماإلحساس 

  .التوازفربسُت التحكم يف اعبسم ك  الهدف:
  .حواجز متوسطة الصعوبة ٘إجتياز مسار مكوف من : الغرض

  .حبل علب، مكنسة، كراسي، األدكات:
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، فاآلف إصنعي وف من حواجز بسيطةكَّ إذا كاف بإمكاف يوسف إجتياز مسار مُ  :اإلجشاء
ن من حببل على طوؿ اؼبسار كي يتمكَّ  يضع. حواجز ٘وف من لو مسارا أكثر صعوبة مكّ 

ذه كى. باع اغببلريو باتِّ ذكِّ قفي أمامو يف البداية لتُ . كيف هبتاز اؼبسار مرتُت أك ثبلثة  أَرِهك  تومتابع
 : أمثلة للحواجز اؼبتوسطة الصعوبة

  كرسيُت. بُتػ اؼبركر ربت مكنسة فبددة ما 
 . ػ القفز على مكنسة فبددة على أعمدة الكراسي

 . بُتالزحف داخل علبة كبَتة مفتوحة اعبان ػ
 . هما جانبيابينأثاثُت موضوعُت كاحد بقرب اآلخر كي يبر فيما  بُتاؼبشي ما ػ 

 . ي مقعد إذل مقعد آخرػ زبطِّ 

 قفزة الضفدع (74

  .سنوات ٗ ،ٖ األرجل:حركة  العامة،اغبركة 
  سنة. ٕ ،ٔ اغبركة: ،التقليد

  .يقاف كاغبالة الفيزيائية العامةتقوية الس ،التنسيقزيادة  الهدف:
 .بدكف سقوطمرات بدكف توقف ك  ٓٔالقفز  الغرض:

ؼبوسى   ٍتبيّ ن األخطار مثل البساط أك العشب ك خاؿ م ضعرم على مو ثُ عْ أُ  :اإلجشاء
من أنو  تأكَّدمقفزم مرتُت أك ثبلثة ك ا، مث (accroupie)ة القرفصةضعيكيف يكوف يف ك 

 ة مدةضعياتركيو يف ىذه الو القرفصة ك  ةضعيكي يكوف يف ك   ساعديو. بصرؾ عندما تقفزينيُ 
إذا كاف ، ك دؾقلأشَتم إليو كي يبلثة ك قفزم مرتُت أك ثا، مث كي يشعر بالراحة قلدقيقتُت أك أ

يف . تو عندما يقفز لئبل يسقطثبَ يُ فهذا أفضل كي يقف كراءه ك فبكنا اإلستعانة بشخص ثالث 
لي يف سجِّ ، إمدحيو يف كل مرة ك لقفز إال مرة كاحدة أك مرتُتمن االبداية من احملتمل أال يتمكن 

وباف  على قسطا من الراحة ك  خذىذا كي يأاؼبرات اليت قفز فيها دكف توقف ك جدكؿ عدد 
 . توازنو
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 sautillet ()القفزالنطنطة  (75

  .سنوات ٗ ،ٖ العامة:اغبركة 
  سنوات. ٖ ،ٕ اغبركة: ،التقليد

  .يقالتنسربسُت التوازف ك  :الهدف
  .أمتار على رجل كاحدة أك على كبل الرجلُت ٘القفز على مسافة  الغرض:

ِْ  بيٍِّتأثَتم إنتباه كماؿ ك  :اإلجشاء  حاكرلانبو ك جبعلى رجليو معا مث قفي  ط  لو كيف يَن
  كرِّرم. ارفعيو برفق يف الوقت الذم تقفزين فيودؾ قفي كراءه ك قل، إذا دل يو يقفز معكذبعليأف 

ة قومي برسم قلعندما يتمكن من القفز بصورة مست. من القفز دكف مساعدةحىت يتمكن 
اإلنطبلؽ  يستعملي قطعيت حبل أك كرؽ لصوؽ لتبيُت خطاأمتار أك  ٘خطوط على مسافة 

 . الوصوؿك 
، مث بعد ذلك إجعليو قفزا معا حىت تصبل إذل خط الوصوؿاقفي معو يف خط اإلنطبلؽ ك 

على مسافة ما يصبح قادرا على القفز بسهولة على رجليو معا ندكع. أمتار ٘يقفز كحده مسافة 
  :معو العمل لكن مع بعض التغيَتات اآلتية كرِّرمأمتار   ٘

  جانبيا.أ ػ القفز على الرجلُت معا مع سبديد الذراعُت 
 . ب ػ القفز على رجل كاحدة

 . ج ػ القفز على كل رجل على حدل
 األعلى.ذراعُت كبو سبديد الد ػ القفز على كلتا الرجلُت ك 

 

 تمارين التوازن (76

  سنوات. ٗ ،ٖ اعبسم: العامة،اغبركة 
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  سنوات. ٖ ،ٕ اغبركة: التقليد
  .اغبالة العامة للجسمربسُت التوازف كالرشاقة ك  الهدف:
  .الساقُت يف آف كاحدقيق توازف جيد بتحريك الذراعُت ك رب الغرض:

ا إذل نفس نظر االشيء جبانبك ك  اجعلي صهيب يفعل نفسبل ك ليقإلبفضي  :اإلجشاء
 : ات اؼبختلفة التاليةضعيبات يف الو إستعيٍت بشخص آخر ؼبساعدة صهيب على الثَّ . اإلذباه

 . إرفعا ذراعا كاحدة .أ 
 . إرفعا رجبل كاحدة .ب 
 . جل اليسرل مع الذراع األيسر، مث الرِّ الذراع األيبنل اليمٌت ك جْ إرفعا الرِّ  .ج 
 . ، مث الذراع األيسر مع الرجل اليمٌتيسرلجل الالرِّ عا الذراع األيبن ك إرف .د 
 

 الدوران (77

  سنوات.ٗ ،ٖ اعبسم: العامة،اغبركة 
 .العامة البدنية ربسُت القدرات الهدف:

  .أمتار مث العودة ٖالدكراف على اعبانب على مسافة : الغرض

، مثل البساط أك أرضية عشبيةإحبثي عن فضاء حر تكوف مساحتو رخوة  :اإلجشاء
يها الذراعاف ة النائم يكوف فضعيعلى األرض يف ك  ير إليك مث استلقن أف مراد ينظم تأكَّدم
ناحية اليسار على ىذه ك  ؼبراد كيف يدكر ناحية اليمُت بيٍِّت.على اػباصرة راحة اليدداف ك فبدّ 
، ال تسمحي لو بالدكراف مث يدكر برفق كبو اإلذباه اؼبعُتة ضعيىذه الو  خذساعديو ليت، ك ةضعيالو 

 . خاطئ بشكل
ي بالدكراف يف اإلذباه ابدئلو كيف يتوقف ك  بيٍِّتمساعدة  عندما يتمكن من الدكراف دكف

 بُت، مث اجعليو يدكر همابينأمتار  ٖعلى مسافة قومي بعمل خطي اإلنطبلؽ كالوصوؿ . اؼبغاير
 .اػبطُت
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 المشي على شريط  (78
  سنوات. ٗ ،ٖ اعبسم: العامة،اغبركة 
  سنوات. ٖ ،ٕ اغبركة: ،التقليد

  .تعلم ـبتلف طرؽ اؼبشيربسُت التوازف ك  الهدف:
  .سم دبمارسة ـبتلف أنواع اؼبشي دكف فقداف التوازف ٘السَت على طوؿ شريط الصق عرضو  الغرض:
  .أمتار ٖشريط الصق طولو  األدكات:

 مث ،إليك تنظر ىدل أف تأكَّدمك  مستقيم بشكل األرض على الشريط ألصقي :إلجشاءا
 على تبقى كي سبشي عندما اشجِّعيه. الشريط طريف بُت عادية بطريقة سبشي كيف ؽبا بيٍِّت

. الشريط طوؿ فيها تقطع مرة كل يف ككافئيها الشريط على لوحدىا سبشي أتركيها مث الشريط،
ؽبا طرقا  بيٍِّتمث  توازهنا،دكف أف تفقد كن من اؼبشي بسهولة على الشريط ك حىت تتم معها كرِّرم
 : فيها كمن ىذه الطرؽ دؾِ قلتُ عليها اجك أخرل 

 . لل كراء رجْ جْ أ ػ اؼبشي إذل الوراء رِ 
 . إحدل الرجلُت مث األخرل دكف تشابكهما قلب ػ اؼبشي جانبيا بن

الرجل اليمٌت مكاف ل اليمٌت يف مكاف الرجل اليسرل ك الرجْ  ضعج ػ اؼبشي إذل األماـ بو 
 . الرجل اليسرل
  ملتصقتاف.بلف جْ الرِّ فز من جهة إذل أخرل ك د ػ الق

  .( en croisant les pieds)ق ػ اؼبشي جانبيا مع تشبيك األرجل 
 

 مطاطية عجلة داخل الكرة رمي (79

  سنوات. ٘ ،ٗ :الذراعاف ،العامة اغبركة
  سنوات. ٙ ،٘ :يد ػ عُت التنسيق
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  .اؽبدؼ كبو الكرة توجيو :الهدف
  .ية ثابتةاغبجم اؼبتوسط داخل عجلة مطاط من كرة رمي :الغرض

  .كرة متوسطة اغبجم  ،حبل مطاطية،عجلة  األدكات:

، قفي مع زىَت أماـ شجرة على ارتفاع مًت كاحد تقريباقي عجلة مطاطية إذل علِّ  :إلجشاءا
هبيا ضي من مساعدتك لو تدر خفِّ . سقط الكرة داخل العجلة مث امدحيوساعديو كي يُ العجلة ك 

يتمكن من إسقاط الكرة بسهولة يف العجلة أبعديو عندما ، ك عندما يفهم ما ىو مطلوب منو
ليت ينجح فيها لي يف جدكؿ عدد اؼبرات اسجِّ  العجلة.حىت يرمي الكرة على بعد مًت من تدرهبيا 

 ٓٔمرات من  ٚمن أنو بإمكانو تصويب الكرة كبو اؽبدؼ بوقع  تأكَّدم، ك ذا يف كل مسافةكى
 . ةقبل زيادة اؼبسافة الفاصل قلت على األاكالؿب

  مرة.هبب أف تكوف ثابتة يف كل  العجلة،مراقبة  تنسيْ  األخَت ال كيف
 

 تنطيط الكرة (82

  سنوات. ٘ ،ٗ اليد: العامة،اغبركة 
  سنوات. ٘ ،ٗ يد:عُت ػ  التنسيق

  .اليدالعُت ك  بُتق تنسيالوصوؿ إذل أحسن اليد ك زيادة التحكم يف الذراع ك  الهدف:
  .تالية دكف إسقاطهامرات مت ٘تنطيط كرة كبَتة  الغرض:
  .كرة كبَتة خفيفة  األدكات:

ة مرتُت أك ثبلثة مث أمسكي ابدئي بتنطيط الكر من أف صباؿ يراقبك ك  تأكَّدم :اإلجشاء
اعدتك لو من خبلؿ درهبيا من مست قللي. كافئيو يف اغباؿك ، يده كاستعمليها يف تنطيط الكرة

ة أكثر من مرة كاحدة، إستمرم يف يط الكر بأنو قادر على تنط تِ ىذا إذا شعرْ ربكمك يف يده ك 
 حىت كرِّرمك  سقوطها،سجلي عدد اؼبرات اليت يبكنو فيها تنطيط الكرة قبل . تشجيعومدحو ك 

 مساعدة.مرات متتالية دكف  ٘يتمكن من الوصوؿ إذل تنطيط الكرة 
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 ب إلى األمامقلالت (81

  .سنوات ٘ ،ٗ اعبسم: العامة،اغبركة 
  سنوات. ٘ ،ٗ :العامةاغبركة  ،التقليد

  .الوعي اعبسدمك  ق، التوازفتنسيزيادة ال :الهدف
  .مرات ٘ب إذل األماـ قلالت: الغرض

من أف سليم يبصرؾ  تأكَّدمك ، ن فضاء كاسع على البساط أك العشبإحبثي ع :إلجشاءا
 من األفضل اإلستنجاد. عند الدكراف ليشعر باؼبتعة" شيك"ورل كقب إذل األماـ قلكيف يت  أَرِهك 

 . ذم تكونُت فيو أنت مثاال لوبشخص آخر ؼبساعدتو يف إقباز اغبركة يف الوقت ال
اليدين  بُتراحة يدؾ على األرض حبيث تكوف اؼبسافة  ضعية القرفصة ك ضعيإنبطحي يف ك 

ة مث أخفضي رأسو كي يكوف الذقن ضعينفس الو  خذكي يت، كساعديو  الكتفُت بُتنفس اؼبسافة 
بعدىا . سة لؤلرضبلمِ يندفع كبو األماـ حىت تصبح مؤخرة الرأس مُ  مث عاكنيو كي. على الصدر
معو حىت   كرِّرم .على ذلك شجِّعيو، ك ب كبو األماـقلليو ؼبساعدتو على إستكماؿ التجْ إدفعي رِ 

   .ينجح دبفرده دكف مساعدة
 
 مشية الفيل  (82

  سنوات. ٘ ،ٗ اعبسم: العامة،اغبركة 
  سنوات. ٘ ،ٗ اغبركة: ،التقليد

  .اغبركةربسُت التوازف ك  :دفاله
  .ف كبو األماـامتأرجحتف ك ايتتدلِّ اليدين مُ خطوات مثل مشية الفيل منحنيا ك  ٓٔمشي : الغرض

ألماـ مع ترؾ الذراعُت و اىذا باإلكبناء كبأكضحي لكماؿ كيف يبشي الفيل ك  :اإلجشاء
 اشرعي يف اؼبشي برفقمن أف كماؿ ينظر كبوؾ ك  تأكَّدم. اليدين مضمومتُتُت ك معلقمرزبيُت ك 
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ة ضعينفس الو  خذأمث ساعديو على  ،"أنا فيل  ،نظر كماؿأ: " قورلالذراعُت ك  كأنت تأرجحُت
ة ضعيعلى تثبيت الو  هساعددؾ كيبكنك اإلستعانة بشخص ثالث ليقلكامشي بقربو كالفيل كي ي

 . يف الوقت الذم سبشُت فيو مشية الفيل
عندما يصبح مطمئنا يف ىذه ك ،ة ؼبدة طويلةضعيلو منو ربكما يف ا تنتظرميف البداية ال 

ال كالفيل من نقطة اإلنطبلؽ إذل نقطة و أنت أكَّ يأمتار كامش ٍٓٔت مسارا على طوؿ ة عيِّ ضعيالو 
 .النهاية
  

 سباق البطاطا  (83

  .سنوات ٘ ،ٗ اعبسم: العامة،اغبركة 
  سنة. ٕ ،ٔ التحكم: يد،عُت ػ  التنسيق

  .كم يف اليدلتحكاربسُت التوازف  الهدف:
  .مًت دكف سقوطها ٕٔعلى مسافة  هبا اؼبشيضبل حبة بطاطا صغَتة يف ملعقة ك : الغرض
  .، حبة بطاطا صغَتةملعقة كبَتة: األدكات

حبة البطاطا على اؼبلعقة مث امشي هبا  ضعيمن أف سادل ينظر إليك ك  تأكَّدم :اإلجشاء
حبة البطاطا على اؼبلعقة  ضعيبيدؾ ك  جيِّدا مي على يدهكُ حْ السادل ك اؼبلعقة  يبعدىا إعط. برفق
، عندما تشعرين بأنو بدأ يسيطر على ثواف ضعة لبضعياحملافظة على الو  الحظي إذا كاف بإمكانوك 
ىذا لو ك  ضي من مساعدتكسقوط حبة البطاطا خفِّ يف اؼبلعقة دكف  جيِّدايتحكم ك  ضعالو 

عندما يصبح . وات كبو األماـكي يتقدـ بعض اػبط  شجِّعيوك  هبتخفيف ضغط يدؾ على يد
نقطة مًت وبتوم على نقطة إنطبلؽ ك  ٍ٘ٔت لو مسارا على طوؿ عيِّ  ضعأكثر ربكما يف الو 

يب ذبنَّ لو سباقا ضد خصم أك ضد الساعة ك  مينظِّ  عثرة،إذا قبح يف زبطي اؼبسار دكف ك . كصوؿ
  منافسة.أف يصبح السباؽ 
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 التوازن على الرافدة  (84

  .سنوات ٘ ،ٗ م:اعبس العامة،اغبركة 
  .ربسُت التوازف الهدف:
 .سم ٓٔعرضها ببل سقوط على رافدة طوؽبا مًت ك اؼبشي دكف مساعدة ك : الغرض

" كتلتُت من اإلظبنت ،" briques" آجرتُت  سم، ٓٔعرضها لوحة خشب ملساء طوؽبا مًت ك  األدكات:
blocs de beton ".  

، ار أك أخطار أخرلغبشي  دكف أحجكاسعا يكوف مستويا على ا دم فضاءن جِ : اإلجشاء
اطليب من حسن أف يبشي عليها مرتُت أك ثبلثة ليشعر اللوحة على األرض ك  ضعإبدئي بو 
لتصبح مرتفعة اللوحة  نآجرة على كل طرؼ م ضعيإذا استطاع إجتيازىا بسهولة . باإلطمئناف
 . سم ٘ٔإذل  ٓٔبطوؿ 

ىذا بإعطائو أصبعا مساعدتك تدرهبيا ك من  قلليامشي جبانبو مث إمسكي بيده ك يف البداية 
يف ت سبسكُت الطرؼ اآلخر مث اػبيط ك أنم ك قلكاحدا يبسك بو أثناء اؼبشي على الرافدة مث طرؼ 
 . األخَت إجعليو يبشي على الرافدة دكف مساعدة

سم عن  ٖٓإذل  ٕٓدبقدار ضي اآلجرتُت بكتلتُت من اإلظبنت كي ترتفع الرافدة عوِّ 
 . ال تساعديو إال عند الضركرةمرات عديدة ك  عمليةال كرِّرماألرض،  
 
 مسار الحواجز الصعبة  (85

  سنوات. ٙ ،٘ اعبسم: العامة،اغبركة 
  .غبالة البدنية العامةكازيادة القوة جاـ ك ربسُت التوازف كاإلنس :الهدف
  .حواجز صعبة ٚإجتياز مسار متكوف من : الغرض

كما يف )مسار اغبواجز اؼبتوسطة الصعوبة عندما يصبح أنس قادرا على ذباكز  :اإلجشاء
اؼبستعملة يف األدكات  ستعماؿاىذا ببل كأكثر صعوبة ك ليق، إصنعي لو مسارا أطوؿ (ٖٚ التمرين
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ؼ عليها مثل أف تعرَّ اليت سبق ك بعض األدكات الصعبة ك  أضيفي لوفها ك اليت ألِ التمارين السابقة ك 
السابقة اؼبستعملة يف اؼبسارات السابقة  اتاءاإلجر عي نفس بِ إتَّ . ( ٗٛ  التمرين)الرافدة 

 . اغببل اؼبمدد أك اػبيط كي يعرؼ اغبواجز الواجب عليو إجتيازه ستعماؿاب
ما هبب عليو فعلو عند كل حاجز، لو طريقة إجتياز اؼبسار كي يفهم  بيٍِّتيف البداية 

يف   كافئيو. ياز اؼبسارلي على جدكؿ الوقت الذم يستغرقو إلجتؼ على اؼبسار سجِّ عندما يتعرَّ ك 
 . م رقم قياسوأعطو شيئا خاصا إذا حطَّ ك كل مرة هبتاز فيها اؼبسار 

 
 الضرب بواسطة مضرب كرة طاولة  (86

  سنوات. ٙ ،٘ العامة:اغبركة 
  سنوات. ٙ ،٘ يد:عُت ػ  التنسيق

  .اليدالعُت ك  بُتق تنسيالوصوؿ إذل أحسن ربسُت قوة الذراع ك  الهدف:
  .ضرب جسم ثابت معلق على إرتفاع من الكتفرب ك أرجحة اؼبض: الغرض

  .مضرب ببلستيكي خفيف حبل، الصق،كرؽ  كبَتة،كرة   األدكات:

ها هبا كرة مث غطِّ  ينكبَتة دائرية لتكوِّ  (éponge) إربطي طرؼ اغببل بإسفنجة  :اإلجشاء
 الكرة إذل قي الكرة إذل غصن شجرة حبيث تتدذلَّ ، علِّ رؽ البلصق ؼبنع الكرة من اإلفبلتبالو 
عيق أم شيء عند أرجحة الكرة ال يُ من أف اؼبكاف كاسع ك  تأكَّدم، ستول كتف ىشاـم
(balancer ) .ساعديو على أرجحة ميهما بيدؾ ك دعِّ يدم ىشاـ على اؼبضرب ك  ضعي

اؼبضرب مرتُت أك ثبلثة برفق دكف ؼبس الكرة مث ساعديو على أرجحة اؼبضرب ليلمس الكرة 
  .امدحيو يف اغبُتك 

اهنا ، مث أرجعي الكرة إذل مكيا كي يصبح أكثر ربكما يف اغبركةتدرهبمن توجيو يديو  قللي
 . ال تًتكيو يؤرجح اؼبضرب بإفراطالثابت عند كل مرة يلمسها ك 
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 (a la brouette Marche) اليدعربة مشية   (87

  سنوات. ٙ ،٘ الذراع: العامة،اغبركة 
  .زيادة اإلنسجاـتقوية الذراعُت ك  :فالهد
  .شخص آخر يبسك رجليوذباه مستقيم على اليدين ك اؼبشي بإ: الغرض

، قفي ركبتيواإلنبطاح أرضا على يديو ك ريو بمُ يكوف عربة يد ك سأخربم أضبد بأنو  :اإلجشاء
ما يرتكز ىو على يديو بينبل ليقارفعي قدميو ك "  la cheville"كراءه كأمسكي رجليو من العقب 

  .ذراعيوك 
، عندما يقعمدحيو عندما تًتكينو اة لوقت أطوؿ ك ضعيكيو يف ىذه الو تًت يف البداية ال 

ارفعيهما كذلك إذل أعلى أكثر إرفعي رجليو ؼبدة أطوؿ ك  ،فزيداثباتو يف قوة ذراعيو ك أُت بسِّ ربُ 
 . لكن إحرصي أال تضغطي على يديو كثَتا قبل ربضَته لذلك

يديو يف حُت  قلىذا بنو كبو األماـ ك كيكز على يديو فقط حرِّ تىو ير عندما يشعر بالراحة ك 
أمتار  ٘هما بينآخر للوصوؿ تكوف اؼبسافة خطُت كاحد لئلنطبلؽ ك  ارظبي. سبسكُت أنت بقدميو

 . من أنو يعرؼ اؼبسافة تأكَّدمة ك ضعيهما على ىذه الو بيناجعليو يبشي ك 
 جذب جسم مملوء (88
  سنوات. ٙ ،٘ اعبسم: العامة،اغبركة 
  سنة. ٕ ،ٔ الدقيقة:اغبركة 

  .العظبلتتقوية اليد ك  :الهدف
  .جذب علبة فبلوءة على مسافة ؿبدكدة الغرض:
  .أجساـ مثل الكتب أك اغبجارة إلضافتها إذل العلبة كبَتة،علبة   مًت،حبل طولو  األدكات:

ذلك اغببل على  ضعير أك شريط الصق ك رض بالطبشو خطا على األ ارظبي :اإلجشاء
ألسامة كيف  بيٍِّتبطي طرؼ اغببل بالعلبة الفارغة ك ، إر طعلى اػباػبط حبيث يكوف كسط اغببل 
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ساعديو  مث أعيدم العلبة إذل مكاهنا ك . هبذب اغببل من الطرؼ اآلخر كي تتعدل العلبة اػبط
 . كي هبذب العلبة خارج اػبط

يل من مساعدتك يف كل مرة حىت ينجح يف جر العلبة الفارغة قلالت العملية مع كرِّرم
، ال راعية القدرة الفيزيائية للطفلمُ  مث بعد ذلك أضيفي بعض األشياء إذل العلبة. طخارج اػب

مرئي كي يعرؼ أسامة حد ف اػبط أمن  تأكَّدم، ك التمرين تضيفي أجساما ثقيلة حىت ال يفسد
 . جذب اللعبة
 
 جزب الحثل  (89
  سنوات. ٙ ،٘ اعبسم: العامة،اغبركة 
  سنة. ٕ ،ٔ الدقيقة:اغبركة 

  .العظبلتقوية اليد ك ت :الهدف
  .ال يفرض عليو ضغطا كبَتا يف اعبذبجذب حبل يبسكو شخص آخر ك : الغرض

  .حبل بطوؿ مًت تقريبا األدكات:

 اغببل على اػبط ضعيالشريط البلصق ك  خطا على األرض بالطبشور أك ارظبي :اإلجشاء
إشارتك ذبذب ، عند أمسكي أنت الطرؼ اآلخر طرؼ اغببل لسلمى يف حُت ي، إعطويف كسط

ف ذبذيب اغببل أتدرهبيا  حاكرلملية كامدحيها ك لي عليها العيف البداية سهِّ . اغببل خارج اػبط
قي أهنا ستبذؿ جهدا أكرب يف ربقَّ  اعبذب.كبوؾ بقوة أكرب كي تعمل سلمى على زيادة قوهتا يف 

  لعزيبتها.ؿببطا بل ك فبُ  التمرين ذبعلياعبذب لكن ال 
 
 المفض  (61

  .سنوات ٙ ،٘ مة:العااغبركة 
  سنوات. ٙ ،ٗ اغبركة: ،التقليد
  .الساقُتالذراعُت ك  بُتق تنسيربسُت ال اؽبدؼ:
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  .مرات ٓٔالقفز  الغرض:

، قاتقفز مع يونس دكف التعرض للمعوِّ أعثرم على فضاء حر أين يبكنك ال :اإلجشاء
ليهما على طوؿ إرفعي يديك فوؽ رأسك حىت يتبلمسا مث إسدِ . دؾقلاجعليو يقفي أماـ يونس ك 

حىت يتمكن من أداء اغبركة دكف  التمرين كرِّرم. دؾ يف اغباؿ ساعديو يف ذلكقلي ، إذا دلاعبسم
 . مساعدة

ليك رج بُتقة اقفزم مفرِّ د حركات رجليك فقط ك قلاجعليو يلة يونس ك قفي من جديد مقابِ 
تنفيذ حركات اليدين  ذا سبكن منإ. ال عند الضركرةإال تساعديو مث اقفزم كرجليك ملتصقتُت ك 

 بُتقة مث إقفزم مفرِّ . ، إجعليو اآلف يقـو باغبركتُت يف نفس الوقتكاألرجل بشكل منفصل
ف اأم اليدفي عند ىذه اغبركة ، توقَّ قي بيديك فوؽ الرأسنفس الوقت صفِّ  يفرجليك ك 

عدد  لي يف جدكؿسجِّ . ؾتقليد ف كي يسهل عليواقتف متفرِّ جبلالرِّ ك  متبلمستاف فوؽ الرأس
 . ذىا دكف عياءنفِّ القفزات اليت يُ 

 
 المفض علً الحثل (61

  .سنوات ٙ ،٘ العامة:اغبركة 
  .زيادة اإلنسجاـ :الهدف
  .مرات فوؽ حبل الذم يدكر ببطئ ٘القفز : الغرض

  .نصف تقريباحبل بطوؿ مًت ك  األدكات:

سط اغببل ، قفي مع سليم يف ك خر متُتآيئ إربطي طرؼ اغببل إذل شجرة أك ش :اإلجشاء
عندما يقًتب اغببل . يف حُت يبسك شخص آخر الطرؼ اآلخر للحبل ليقـو بتدكير اغببل

. ، ال تقفزم إال مرة كاحدة يف كل مرة ليشعر بالثقةاقفزم بوكارفعي سليم ك " إقفز: "منكما قورل
 . إف دل يقدر على القفز بصورة صحيحةعندما يشرع يف القفز لوحده حىت ك من مساعدتك  قللي
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يف " إقفز : " مساعدتو قائلة لو كاصليعندما يبدأ بالقفز كحده إبتعدم عن اغببل لكن 
 . عدد اؼبرات اليت ينجح فيهالي على جدكؿ سجِّ الوقت اؼبناسب ك 

 

 مارال  (92
  سنوات. ٙ ،٘ اعبسم: العامة،اغبركة 

  .القدرة على اغبساب، التوازف ك إنسجاـ العظبلت :الهدف
  .ة لعبة ماراؿاللعب بصورة صحيح: الغرض
  .، كيس حصىطبشور أك شريط الصق: األدكات

تكوف هبب أف . الطبشور أك شريط الصق ستعماؿاشبكة ماراؿ ب ارظبي :اإلجشاء
لو   بيٍِّت. ، يف البداية ال تكتيب األرقاـ يف اؼبربعات كي ال يرتبك عمراػبط كاضحاؼبربعات كبَتة ك 
 . لُت معا يف اؼبربعات الثنائيةجْ بالرِ دية ك األحات ال كاحدة يف اؼبربعجْ كيف يقفز برِ 

كيسا من   ميو كيف يرميإذا سبكن من القفز دكف عناء إذل هناية الشبكة مث العودة علِّ 
ود عند كصولو إذل ، البد أف يقفز فوؽ اؼبربع الذم وبوم العبلمة مث يعاغبصى يف إحدل اؼبربعات

اغبساب قومي بًتقيم اؼبربعات مث اجعليو قاـ ك علم األر عندما يتك . يلتقط العبلمةهناية الشبكة ك 
 . جعليو يقفز إذل الرقم الذم تتلفظُت بواتسلسل أك يتبع األرقاـ بشكل م
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 التوازن على الرافدة األكثر صعوبة  (93
  سنوات. ٙ ،٘ اعبسم: العامة،اغبركة 
  سنة. ٕ ،ٔ الدقيقة:اغبركة 

  .التوازفربسُت  الهدف:
  .سم حامبل أجساما ـبتلفة ٓٔعرضها شي بتوازف على رافدة طوؽبا مًت ك اؼب: الغرض
  ... (.، كوب كرة، دمية) أجساـ صغَتة  ٘، علبتُت( لوحة خشبية ) رافدة : األدكات

ميو اآلف  علِّ  ،عندما يصبح سعيد قادرا على اؼبشي على الرافدة دكف مشاكل :اإلجشاء
أجساـ عند  ٘علبة ربتوم على  ضعي. جسما معينافدة حامبل يف يده كيف يبشي على الرا

، مث يبشي على شيئا من العلبة اؼبملوءة خذيو يأجعلإ، علبة فارغة يف الطرؼ اآلخرفدة ك طرؼ الرا
عند الطرؼ اآلخر من ه من العلبة اؼبملوءة يف العلبة الفارغة خذالشيء الذم أ ضعالرافدة لي
 .كل ؿبتويات العلبة اؼبملوءة إذل العلبة الفارغة  قلة حىت ينالعملي كرِّرم. الرافدة
 
 
  

 الحركة الدقيقة ـ (4
Motricité fine 

 لؤلجساـ،قدرات اغبركة الدقيقة تعتمد على التمارين اليت تستخدـ اليدين يف معاعبتها  إفَّ 
  ىي:القدرات القاعدية اليت تلعب دكرا يف اغبركة الدقيقة ك 

  .األصابعلليدين ك ػ اإلستخداـ اعبيد 
  .األجساـ باليد دكف اغباجة للمساعدة خذػ أ
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  .ػ ربريك األجساـ باليد
  .اليدين مع بعضهما إستعماؿػ 

قدرات  الكتابة يعتمد علىكالرسم ك  اإلستقبلليةإف التطور الناجح للقدرات األخرل مثل 
ع ىو أيضا مهم عند ، كما أف التحكم يف استخداـ اليد كاألصاباغبركة الدقيقة عند الطفل

 . لغة اإلشارة يف إطار برنامج اإلتصاؿ إستعماؿ
اغبصص العبلجية تصبح  أصابعو فإفيديو ك الطفل عندما يعود قادرا على استخداـ ك 

التمارين التالية ىي مبوذج صغَت فقط من التمارين اؼبختلفة اليت يبكن تلقينها ، ك مشجعة أكثر
 . يف اغبركة الدقيقة جيِّداللتحكم  للطفل التوحدم يف البيت أك اؼبدرسة

 

 مسك ملعقة  (94
  .سنة ٔ ،ٓ: اغبركة الدقيقة
  سنة. ٔ، ٓ: اإلستقبللية

  .يف األكل اإلستقبلليةعلى مسك جسم معُت ك  ةربسُت القدر  :الهدف
  .مسكها دكف مساعدةملعقة باليد ك  خذمأ الغرض:
  .ملعقة األدكات:

، عندما إنتباىها ُشدِّمصرم ألمينة ك اؿ الب اجملحي هبا يفلوِّ إمسكي اؼبلعقة ك  :اإلجشاء
على اؼبلعقة بطريقة ككأهنا تشد على  اي أصابعهفِّ لُ يدىا ك  خذمك  "ملعقة: "تلح  اؼبلعقة قورل ؽبا

ن ترؾ منعها مإستعملي يدؾ إلغبلؽ قبضتها ك . يكوف ظهر اليد كبو األعلىمقبض الباب ك 
قبل . ف مع التكلم معها هبدكء لتشجيعهاثوا ضعلبساعديها يف إمساؾ اؼبلعقة ، ك اؼبلعقة تسقط

ضي من ُت بأهنا سبسك اؼبلعقة خفِّ سِّ عندما ربُ ك  اؼبلعقة،تدرهبيا يف مدة إمساؾ  زيدم التمرين هناية
م ىل تستمر يف إمساؾ اؼبلعقة لعدة نظر اك  الييف األخَت إسحيب يدؾ كُ ك  يدىا.ضغط يدؾ على 

 . ثواين
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 إستكشاف علبة  (95
  سنة. ٔػ  ٓ يقة:الدقاغبركة 

  .األشياء دكف رؤيتها خذمالقدرة على أ الهدف:
  .أجساـ من علبة مغلقة ٖإلتقاط  :الغرض
  .غَتىااألكواب ك مثل اؼبلعقة ك متوسطة اغبجم معركفة أجساـ  ٖ، علبة كارتوف: األدكات

، يد ىيثم بسهولة دخوؿبشكل يسمح بعا سِ تَّ إصنعي ثقبا يف العلبة يكوف مُ : اإلجشاء
مي يدؾ كبوالثقب قدِّ . من أف ىيثم ينظر إليك تأكَّدمثبلث أجساـ صغَتة يف العلبة ك  ضعي
،  عمليةال كرِّرمهي يده كبو الثقب ك جِّ ، بعدىا ك عي حركة التعجبطنِ اصْ تقطي أحد األجساـ ك كالْ 

 . من العلبة كافئيو يف كل مرة يلتقط فيو شيئا
يده فيو كي  ضعده ياتركيو لوحه كبو الثقب ك يد كجِّهيبعد تكرار العملية مرتُت أك ثبلثة 

ستعملي علبة أكرب كي يستكشف اأضيفي لو أجساما أخرل أك  ينجحعندما ، ك يلتقط األجساـ
 . أكثر األجساـَ 

 
 

 مسك األجسام (96

  .سنة ٔ ،ٓ الدقيقة:اغبركة 
  سنة. ٔ ،ٓ البصرم:اإلحساس 

 .التحكم يف اغبركة الدقيقةربسُت اؼبسك باؼبلقط ك  الهدف:
، أزرار، عنب، مكعبات، حلقات، مفاتيح، ريشة، فوؿ سوداين)أجساـ  ٓٔ، صحن صغَت: األدكات
  ....(، قطع نقديةبراغي
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بعثرم ك " اآلف كقت العمل": قورل لوس أضبد على الكرسي قرب الطاكلة ك هبل :اإلجشاء
 تعماؿإس، إلتقطي أحد األجساـ بة أمامو حبيث يسهل عليو إلتقاطهااألجساـ على الطاكل

 ضعيك " يف الصحن: "قورلاألصبعُت التاليُت ك اإلهباـ ك  بُتكة كاضحة باؼبلقط موضوع سْ مَ 
قورل التاليُت كبو إلتقاط جسم معُت ك  األصبعُتإهبامو ك  كجِّهيأمسكي يده ك . اعبسم يف الصحن

عدتو يف ترؾ اعبسم يسقط يف ، إستعملي يدؾ ؼبساكي يده كبو الصحنكحرِّ " يف الصحن: " لو
 . كافئيو يف اغبُت، إمدحيو ك صحنال

 لي األجساـ اليتسجِّ رين بأنو ىو الذم يقـو باغبركة ك حىت تشع عدة مراتالعملية  كرِّرم
يف : "أف تقورل لو تنسيْ  كالساعديو يف ذباكز الصعوبات كجد معها صعوبات يف التقاطها ك 

 ."الصحن
  

 تطوير المسك بالملقط  (97

  .سنة ٕ ،ٔ الدقيقة:اغبركة 
  .سُت التحكم يف اغبركة الدقيقةكربتطوير اؼبسك اعبيد باؼبلقط  ف:الهد
  .ها يف إناءضعكك قطع صغَتة نزع : الغرض
  .، إناءعجينة: األدكات

إلناء مع ترؾ ، أخرجي العجينة من االعجينة أماموحسن قرب الطاكلة ك هبلس  :اإلجشاء
كو كاحد لصناعة حبل صغَت ظبُْ  ساعديو على تدكير العجينةيده ك ، أمسكي اإلناء فوؽ الطاكلة

ة يف طرؼ اغببل كيف ينزع جزءا صغَتا من العجين  أَرِهمن أنو يراقبك ك  تأكَّدم. سنتيمًت
كيف سبسكُت بو   رلعينيو كي ي صوبإرفعي ذلك اعبزء من العجينة ، اإلهباـ كالسبابة استعماؿب
يو على ساعدسبابة حسن ك أمسكي إهباـ ك . جزء العجينة يف اإلناء ضعيك " يف اإلناء: "قورلك 

 . ساعديو على إلقاء العجينة يف اإلناءك " يف اإلناء: "قورل لوإلتقاط قطعة من العجينة ك 
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عمل ذلك عندما تشعرين أنو بدأ يستل من توجيو يده ك ليقالعملية عدة مرات مع الت كرِّرم
عدد يف اإلناء ب أجزاء العجينة ضعب عليو ك ، أفهميو بأنو يتوجَّ السبابة بشكل صحيحاإلهباـ ك 

 . ، أم ال تعطة اغبلول حىت ينجز ما عليواغبلول اؼبوجودة فوؽ الطاكلة
 

 إلتقاط السكر بالملعقة (98

  سنة. ٕ، ٔ: ، اؼبعاعبة باليديناغبركة الدقيقة
  سنة. ٕ، ٔ: ، اإلطعاـ الذايتاإلستقبللية

  .ليةقبلاألكل باستكمعاعبة األجساـ ك  خذربسُت أ الهدف:
  .السكر من إناء إذل آخر قلملعقة لن ؿإستعما: الغرض

  .إناءاف سكر، ملعقة، األدكات:

التمرين أنظر ) قادرا على مسك اؼبلعقة خبلؿ ثواف بسهولة بح أضبد عندما يص :اإلجشاء
إناءا فارغا على الطاكلة صحنا من السكر ك  ضعي، اؼبلعقة إستعماؿي بتعليمو كيفية إبدئ (. ٜٗ
حبركة متأنية مع إحداث صوت لعملية إلتقاط ، ك يها بيدؾمِّ ضُ ك  اؼبلعقة يف يده ضعي. أمامو

عدة مرات قبل عملية ىذه اغبركة معو  كرِّرم،  يغمس اؼبلعقة يف السكريده كي  كجِّهيالسكر 
 . السكر إذل اإلناء الفارغ قلن

ها لقْ نلتقاط السكر دبلعقة صغَتة ك اعلى نو من ىذه اغبركة ساعديو ما تشعرين بتمك  عند
، همابين مع التحسن يبكن التفريق يف البداية يكوف اإلناءاف جبانب بعضهما مث. اإلناء الفارغ إذل
من  قللي. كل السكر  قلملعقة أك إثنتُت يف كل حصة حىت يتمكن من ن قلابدئي جبعلو ينك 

 . يالِّ مث الذراع مث نزعو كُ ( poignet) لي إذل معصمو توجيو يده بفصل يدؾ حىت تصِ 
 

 نقدية إلتقاط قطع (99
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  سنة. ٕ ،ٔ الدقيقة:اغبركة 
  سنة. ٕ ،ٔ يد:عُت ػ  التنسيق

  .اؼبسكيادة التحكم يف اغبركة الدقيقة ك ز  الهدف:
  .ها يف إناءضعقطع نقدية كك  ٓٔإلتقاط : الغرض

  .إبريق القهوة أك علبة فارغة مغطاة نقدية،قطع  األدكات:

 ضعابدئي بو ك بسهولة النقدية قومي بشق الغطاء بشكل يسمح دبركر القطع  :اإلجشاء
طي القطعة برفق بواسطة اإلهباـ تقالْ ك " سامي أنظر" لو:قورل  سامي،قطعتُت فوؽ الطاكلة أماـ 

 كجِّهييده ك  خذم. (الشق)ا يف الفتحة هيضعو كي ينتبو ك كجهكي القطعة أماـ السبابة، حرِّ ك 
اتركيو يغادر الطاكلة لبعض اؿ ك ، كافئيو يف اغبذ العملية مع القطعة الثانيةنفِّ كي يُ و  أصابع

 . خربة ضافة القطع األخرل عندما يصبح ذاالعملية مرات عديدة مع إ كرِّرم. اللحظات
م من مرة هبب أف يقـو كالنقود على الطاكلة يف كل حصة كي يعرؼ   ضعيهبب أف ت

لو الفتحة  بيٍِّتك " ها ىناضع: "قورل لوك القطع يف اإلناء  ضعليو أف يريو بأنو هبب عذكِّ بالعملية ك 
 . يف اإلناء
 

 فتح األواني  (122

  سنة. ٕ ،ٔ اليدين: بُتق تنسيال الدقيقة،اغبركة 
  سنة. ٕ ،ٔ اغبركة: ،التقليد

  .اليدين بُتق تنسيالزيادة قوة اليد ك  الدقيقة،ربسُت التحكم يف اغبركة  الهدف:
  .أكاين ـبتلفة كي وبصل على اؼبكافأة ٗفتح  الغرض:
، إبريق قهوة بغطاء ببلستيكي، علبة (تنفتح باإلنزالؽ ) أحذية، علبة كبَتة من الكربيت  علبة: األدكات
 . ، مكافأةحلي
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 خذمأك مكاف آخر تشعراف فيو بالراحة،  قرب الطاكلة على األرض إجلسي :اإلجشاء
اغبلول  ليقنْ أُ . كي اؼبكافأة يف ؾبالو البصرمحرِّ ك " أنظر" :قورل لوأثَتم إنتباه إبراىيم ك علبة ك 

افتحي مراقبتو لك ك  من تأكَّدم. اغلقي العلبةك ا يف الداخل هيضع، برفق كبو العلبة( اؼبكافأة)
أغلقي العلبة  العلبة.اغبلول من داخل  أَرِهك " كاك: "عي لو اؼبفاجأة مثبل بقولكنَّ ، تصَ العلبة برفق

إذا دل يفهم . و على البدءساعدي ًتدَّدمع ال حاكؿا إذ العلبة،مث أشَتم إليو كي يفتح أعطها لو ك 
  اغبلول.ها كي يفتح العلبة اليت هبد فيها كجِّهييده ك  خذمماذا عليو أف يفعل 

أيها يفتحها حها بسهولة ك ها يفتلي أي  سجِّ ية مع األكاين اؼبختلفة األخرل ك العمل كرِّرم
ىو ضبلو على  ، فاؽبدؼبواحدة سهلة، إذا كانت إحدل األكاين بالغة الصعوبة إستبدليها بصعوبة

 . فتح عدة أكاين بعدة أشكاؿ
 

 خذألوالعبة العطاء   (121

  .سنة ٕ ،ٔ الدقيقة:اغبركة 
  سنة. ٕ ،ٔ يد:ق عُت ػ تنسيال

  .نمية قدرة التبادؿكتالتخلي عن األشياء ك  خذتطوير حركة األ :الهدف
  . علبةها يفضعك أجساـ من شخص ك  ٗ خذأك  آخر،إعطائها لشخص أجساـ يف علبة ك  ٗ خذأ الغرض:

العلبتُت الواحدة جبانب األخرل  ضعيقرب الطاكلة مقابلة أمُت ك  إجلسي :اإلجشاء
كاحدا من  خذملي يدؾ يف العلبة ك خِ ، أدْ ألجساـ األربعة يف إحدل العلبتُتا ضعيكما ك بين

كعند الضركرة أمسكي يده . هخذأشَتم إليو كي يأك " أمُت خذ"قورل ألمُت ك  أَرِهك األجساـ 
يده كبو  كجِّهيالعلبة الفارغة ك  أَرِه  ،"وضع: "قورلي يده بيدؾ ك مِّ ضُ ذلك اعبسم ك  فيها ضعيك 

 . كافئيو يف اغباؿاعبسم يف العلبة ك  ضعيساعديو كي العلبة ك 
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ل من مساعدتك ليقاألجساـ كلها من علبة إذل أخرل مع الت قلالعملية حىت ين كرِّرم
على أف يبحث  شجِّعيوها يف العلبة عضْ كك  األجساـ من يدؾ خذعندما يصل إذل أ، ك بالتدريج

، قورل لو أعطٍت مع سبديد يدؾاـ ك أشَتم إذل أحد األجس. يعطيها لكبنفسو عن األجساـ ك 
لتقاط األجساـ اتعملي يدؾ األخرل كي تساعديو يف اسك سبديد يدؾ  كاصليإذا دل يستجب ك 
 . ها يف يدؾ اؼبفتوحةعضْ كك 

صبيع األجساـ من العلبة  خذ يأحىت كرِّرمافئيو ك كيف العلبة ك  ويضعإذا أعطاؾ شيئا 
مم اغبركتُت ، إذا تعلَّ نها يف علبة أخرلضعيطيها لك كي تيعك  ىذا بالعمل على ك  اإلجراء غَتِّ

يفهم ماذا عليو يسمع التعليمات ك  اتاإلجراءهبذه ، ك خذالعطاء يوما كيوما آخر بالعمل على األ
 . أف يفعل
 

 زرارالضغط على األ (122

  .سنة ٕ ،ٔ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 
  سنة. ٕ ،ٔ التحكم:ق عُت ػ يد، تنسيال

  .تطوير القدرة على توجيو األصبع كبو اؽبدؼالتحكم يف اغبركة ك  :الهدف
  .رضيةزر دكف مساعدة للحصوؿ على نتيجة مُ  الضغط على الغرض:
صندكؽ  موسيقية،علبة  بض،النا) مثل:الزر عند ضغط رضية كل لعبة أك جسم يعطي نتيجة مُ  األدكات:
  .(نغمة موسيقية  مسجل،

ا  أَرِى، أثَتم إنتباىها ك اللعبة أمامها ضعيلة مع خدهبة ك قرب الطاك  إجلسي :اإلجشاء
كيها كبو الزر كي تلح  حرِّ ها ك كجهأماـ  كإرفعي سبابت. كيف تضغط على الزر لتشغيل اللعبة

بعض  أظهرمقي ك صفِّ ك  يسمعلى الزر إبت ، عندما تضغطةالنتيجالفعل كسبابتك ك  بُتقة العبل
 . الضجيج كي تشعر بالتسلية
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. وطساعديها على ضغك  سبابتها كبو الزرّ  كجِّهي، أمسكي يدىااللعبة إذل مكاهنا ك  أعيدم
صمها مث اؼبرفق عْ يدؾ على مِ حىت تقـو بالفعل ك ل اؼبساعدة ليقمرات عديدة مع تالعملية  كرِّرم

إذل لعبة أخرل مشاهبة  ليق، إنتيف الضغط على الزر دكف مساعدة جحعندما تن. مث نزعها كليا
 . منها ذلك بُتلالحظي إذا كاف بإمكاهنا الضغط على الزر دكف اغباجة إذل اؼبساعدة عندما تطك 

 

 نزع الجوارب  (123

  .سنة ٕ ،ٔ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 
  سنة. ٕ ،ٔ: ، إرتداء الثياباإلستقبللية

 . ةقلنزعها بصورة مستتطوير قدرات لبس الثياب ك عند طريق  نزع الغطاء ك اؼ أشياء إكتش :الهدف
  .على القاركرة تِ اؼبثبَّ إكتشاؼ مكافأة عند نزع اعبورب : الغرض

  .حلول قاركرة، كاسع،جورب  األدكات:

 ضعيإنتباه نسرين كذلك بأرجحة قطعة حلول يف ؾباؽبا البصرم مث  ُشدِّم :اإلجشاء
ل رخية ليسهُ اعبورب على فتحة القاركرة بطريقة مَ  ضعي، الغطاء ضعكف ك اغبلول يف قاركرة د

 . نزعها
ساعديها يف نزعو مث ساعديها على يد نسرين كاجعليها سبسك طرؼ اعبورب ك  خذم

 ضعُتعدة مرات مع التأكد من أهنا تراؾ عندما ت العملية كرِّرم القاركرة.إخراج اغبلول من 
عندما تتعلم نزع . مساعدتك حىت تتمكن من نزع اعبورب دبفردىا من قللي، ك لول يف القاركرةاغب

 . ؿ جهدا أكرب يف نزعوذُ اعبورب بسهولة أدخلي اعبورب بإحكاـ يف القاركرة كي تبْ 

 
 طي الورق  (124
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  سنة. ٕ ،ٔ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 
  سنة. ٕ ،ٔ اغبركة: تقليد

  .تطوير قدرات اغبركة الدقيقة بتعلم طي الورؽ الهدف:
  .طي كرقة مرتُت دكف مساعدة الغرض:
  .(سم  ٖٓسم على ٕٔ) كرؽ  األدكات:

 تأكَّدمكرقة كبَتة ك لو كيف يطوم  بيٍِّتك قفي كراء كماؿ اعبالس أماـ الطاكلة  :اإلجشاء
ها على يده لطيِّ  جِّهيكك كرقة أخرل  خذمقومي بطي الورقة ببطئ مث  الورقة.من أنو ينظر إذل 

 . إثنُت
 متطابق.َت كغقي إذا كاف الطي خفيفا أقلال تيتمكن من فعل ذلك لوحده ك  ىتح كرِّرم

ىت ينتهي إذل إقباز العمل يديو حمن مساعدتك يف توجيو  قللي جانبا.كل كرقة مطوية   ضعي
 . العملية للمرة الثانية كرِّرل إذل طي الورقة دكف مساعدة إجعليو يإذا توصَّ ، دبفرده

دؾ، قلاجعليو يقومي بطي الورقة ك ، احتفظي بواحدة عندؾ ك جبانبو كأعطو كرقة  إجلسي
" كماؿ  أنظر: "قورل لوطي الورقة للمرة الثانية ك  كاصليالورقة اؼبطوية جانبا  ضعيا أف تضن وَ عِ ك 
 . ال تساعديودؾ ك قلاجعليو يك 

 
 بداية التلوين  (125

  سنة. ٕ، ٔ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 
  نة.س ٕ ،ٔ الرسم: يد،ق عُت ػ تنسيال

  سنة. ٕ ،ٔ اغبركة: ،التقليد
  .تطوير القدرات األساسية للتلوين الهدف:
  .عمل خطُت أك ثبلثة عشوائيا على الورؽم ك قلمسك  الغرض:
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قطعة  خذم. علبة، كرؽ ك م التلوينقلكفوقها تها جبانب أمل قرب طاكل إجلسي :اإلجشاء
 حاكرلك م قلالنفس الورؽ ك تعملي ، إسخربشي عشوائيا خطُت أك ثبلثةن ك م تلويقلمن الورؽ ك 

، حكمي عليها بيدؾ لتوجيههااتها ك م يف قبضقللا ضعي، عها كي ترسم خطُت أك ثبلثةم
 . مدحيهااضع ثواين مث ساعديها على اػبربشة لب

من  قللي، م آخرقللية مع العم كرِّرمم يف العلبة ك قلال ضعيالورقة جانبا ك  ضعي
ا لتخرب  لوحدىا شجِّعيه. ػبربشة لوحدىاكام قلال حىت تتمكن من مسكمساعدتك تدرهبيا 

  أجزاء. منالتمرين منو ـ كي ترل ما يًتكب قبلؼبدة طويلة لكن أعطها فقط بعض األ
 

 فقاعات الصابون  (126

  سنوات. ٖ ،ٕ الدقيقة:اغبركة 
  .القدرة على اؼبسكيادة التحكم يف اغبركة الدقيقة ك ز  الهدف:
  .صحيحةالعود بطريقة  ستعماؿتوية على فقاعات صابوف كاكرة احملفتح سدادة القار  الغرض:
  .طاءكغقاركرة فقاعات صابوف مع عود للنفث  األدكات:

أماـ القاركرة فوؽ الطاكلة  ضعيك  جيِّدات من أف غطاء القاركرة غَت مثبَّ  تأكَّدم :اإلجشاء
اعملي بعض جي العود ك ، مث أخر (devisser) ينزع السدادة لو كيف  بيٍِّت كأثَتم إنتباىو ك َتظب

 . بلليققومي بتدكيرىا مع السدادة ك أعيدم العود إذل القاركرة . الفقاعات مع ربريك العود
نزعها مث ساعديو يف كساعديو على فتح القاركرة كذلك بتدكير السدادة ك  َتظبيد  خذم

السدادة ك  اركرةبعد ثواف أعيدم العود إذل الق النفث.البحث عن العود ليصنع بو فقاعات عند 
حي ، إستعملي اإلشارات لتوضِّ أشَتم لو كي يفتح القاركرةامو ك ، اتركي القاركرة أمإذل فم القاركرة
م رِّ مِ ستَ اديو بصورة صحيحة على القاركرة ك ي ضعيإذا إحتاج إذل مساعدة أكرب فعلو ك  لو ما عليو

 . حىت يتمكن من فتح السدادة دكف مساعدة كرِّرميف التوضيح باإلشارة،  
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 نزع أغطية األواني  (127

  سنوات. ٖ ،ٕ اليدين: بُتيق تنسال الدقيقة،اغبركة 
  سنة. ٕ ،ٔ اغبركة: ،التقليد

  .ربريك مفصل اؼبعصمقوة اليد ك  اليدين، بُتيق تنسال الدقيقة،زيادة القدرة على التحكم يف اغبركة  الهدف:
  .نزع غطاء إناء صغَت دكف مساعدة الغرض:
  .حلول بأغطيتها،َتة أكاين صغ ٖ األدكات:

قطعة حلول وببها يف ؾبالو كي حرِّ أكاين على الطاكلة أماـ علي ك  ٖ ضعي :اإلجشاء
قطعة اغبلول  ضعيذا بتدكيره ك كى، إذا إنتبو لك قومي بنزع غطاء إحدل األكاين البصرم

 . الغطاء على اإلناء ضعيبالداخل مث 
يديو على غطاء  ضعيمث  بتدكيره،ذا كى أشَتم لو كي ينزع الغطاء عن اإلناءأعطو اإلناء ك 

من  قللياألكاين األخرل ك  مع كرِّرم اغبلول.ساعديو على نزع الغطاء للحصوؿ على اإلناء ك 
مراقبة األغطية حبيث ال تكوف مغلقة  تنسيال ىت يتمكن من فتح اإلناء دبفرده ك مساعدتك ح

 سباما.
  

 تمارين األصابع (128

  سنوات. ٖ ،ٕ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 
  سنوات. ٖ، ٕ اغبركة: ،التقليد
  سنوات. ٖ ،ٕ اليدين: بُتيق تنسال الدقيقة،اغبركة 

  .التحكم اعبيد يف األصابع الهدف:
  .تنفيذ حركات باألصابع دكف مساعدة الغرض:
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امك األيسر دؾ مثبل إؼبسي بإهبقلاجعليو يألنس حركات بسيطة لؤلصابع ك  بيٍِّت :اإلجشاء
دؾ إستعملي يديك لتوجيو أصابعو قلإذا أراد أف ي. دؾقلأشَتم ألنس كي يمٌت ك أصابع اليد الي

 : ذه حركات أخرل لؤلصابعكى، بطريقة وببها مث امدحيو يف اغباؿ
 . كي اإلهباـ مع غلق القبضةأ ػ حرِّ 

 . راحة اليد كبو األعلىاألصابع كلها ك ب ػ ربريك 
 . سفلراحة اليد كبو األج ػ ربريك كل أصبع على حدل ك 

حركات أخرل بسيطة لؤلصابع كي يتعلم ربريك األصابع صبيعا أك  إستعماؿمع   كرِّرم
 بشكل أحادم.

 

 

 

 جذب الخيوط  (129

  سنوات. ٖ ،ٕ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 
  سنوات. ٖ ،ٕ التحكم:  الدقيقة،اغبركة 

 سنة. ٕ، ٔ: (حاسة السمع ) اإلستقباؿ الصويت 
  سنة. ٕ ،ٔ اغبركة: ،التقليد

  .و التحكم يف اغبركة الدقيقةخذيربسُت حركة األ :الهدف
  .جذب خيط لعبة أك حيواف دمية كي ينطق الغرض:
  .دمية تتكلم أك تعرب عن أصوات عند جذب اػبيط األدكات:

لو   بيٍِّتمن أنو يراقبك ك  تأكَّدمك " حساـ أنظر: "لو رلو كقغبساـ لعبة  أظهرم :اإلجشاء
يده  كجِّهيك ندما ينتهي صوت اللعبة أعطها لو كع. اللعبة صوتاكيف هبذب اػبيط كي تصدر 

ذا بعد مكافأتو على جذبو خيط اللعبة األكذل بصورة كىمث أعطو لعبة ثانية . عبذب اػبيط



 81      (عماد السعدني أخصائي التخاطب ) جروب 

 

~ 80 ~ 

 

د  النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ

ال اػبيط كأشَتم إليو كي هبذب ك  أَرِه، جيعو كي هبذب خيط اللعبة الثانيةقومي بتش صحيحة،
هبذب اػبيط كي يستعمل يديو ميو كيف يبسك اللعبة ك لِّ أخَتا عك . إال عند الضركرةتساعديو 

  معا.
 

 تمارين اليدين  (112

  سنوات. ٖ ،ٕ التحكم: الدقيقة،اغبركة 
  .تطوير قوة اليدين الهدف:
  .رة ببلستيكية طبس مراتككإسفنجة  قورلن: الغرض
  .، كرة ببلستيكية(eponge)إسفنجة : األدكات

راحة اليد كبو و األماـ ك يدؾ اليمٌت فبددة كبسُت ك من ياقفي باعبانب األيبن  :اإلجشاء
" مغلق: "قورلأماـ يدؾ ك  لطريقةامدديها بنفس بيدؾ اليسرل أمسكي يده اليمٌت ك ، ك األعلى
 . ة األكذلضعيعودم إذل الو ك " مفتوح: "بغلق يدؾ لتصنعي قبضة بعدىا قورلكقومي 

أف تعطيو  تنسيال ، ك ك أصابعوليسرل ؼبساعدتو على ربرييدؾ ا إستعماؿالعملية ب كرِّرم
 ٘تح القبضة كفمعو حىت يتمكن من غلق  اصليكك . "مغلق"ك " مفتوح"يف كل مرة التعليمات 
معندما يتمكن من ذلك . مرات تنفيذا ألكامرؾ  ؼبساعدتو استعملي يدؾ اليمٌتاعبانب ك  غَتِّ

إسفنجة  ضعيعدة دكف مسا مرات ٘لق القبضة كغكن من فتح إذا سب، ك على ربريك يده اليسرل
 . لكل يد قلمرات على األ ٘جعليو يضغط على اإلسفنجة اك  كرِّرميف يده ك 

: أف تقورل يف كل مرة تنسيال ك  كاصليستبدرل اإلسفنجة بالكرة ك يف األخَت إ
 . دؾقلم يف ربريك يدؾ كي ياستمرِّ ك " مفتوح "،"مغلق"

 

 مساكة مالبس  (111



 80      (عماد السعدني أخصائي التخاطب ) جروب 

 

~ 81 ~ 

 

د  النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ

  ات.سنو  ٖ ،ٕ باليد:اؼبعاعبة  الدقيقة،اغبركة 
  .قوة اليدينك زيادة التحكم يف اغبركة الدقيقة  الهدف:
  .مساكات ببلستيكية جبانب علبة صغَتة ٙربط : الغرض

  .علبة أحذية ببلستيكية،مساكات  ٙ األدكات:

، أمسكي اؼبساكة يب اؼبساكات إذا كانت سهلة الفتحراق التمرينقبل الشركع يف  :اإلجشاء
" :، مث قورلتنغلقؼ كي تنفتح اؼبساكة ك ألطرايضغط على ا أكضحي لو كيفصاحل ك  كجوأماـ 
عملي يدؾ كي إحدل اؼبساكات يف يده كاست ضعي. اؼبساكة جبانب العلبة ُشدِّمك " صاحل أنظر

أعطو مساكة اكة على جانب العلبة مث إمدحيو ك اؼبس ضعيده كي ي كجِّهيتساعديو على فتحها ك 
 . جز دبفرده العمل الرئيسينْ من ضغط يدؾ تدرهبيا حىت يػُ  قللي. أخرل

مساكات  ٙ ضعياؼبساكة بإحكاـ على العلبة دكف مساعدة  ضععندما يتمكن من ك 
، كافئيو يف  ها يف العلبةضعيمنو أف ينزعها ك ها على جوانب العلبة مث أطليب ضعاجعليو يأمامو ك 
 . كل مرة
 

 التخطيط باألصبع  (112

  سنوات. ٗ ،ٖ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 
  سنوات. ٗ ،ٖ يد:عُت ػ  قتنسيال

  .األصابعزيادة التحكم يف اليدين ك  الهدف:
  .أصبع كاحد إستعماؿخبفة على ؿبيط األشكاؿ بالتخطيط ببطئ ك : الغرض

  .(كتاب  طاكلة، كرة،) أدكات مألوفة  األدكات:

يفة ؿبيط بعض األدكات مثل بصورة خفعي ببطئ ك بِ اتَّ أمسكي سبابة ليلى ك  :اإلجشاء
من  قللي أصبعها ك ُتوجِّهتلتشعر بالراحة عندما تكلمي معها هبدكء . الكرةالطاكلة ك ، الكتاب
 تِ ، إذا الحظْ ا ربرؾ أصبعهاإمدحيها ماداـ أهن. دبفردىا واصلالحظي ىل تدىا تدرهبيا ك توجيو ي
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ا عندم. ئيها بالكبلـ أك مداعبتها إذا إحتاج األمر لذلكؾ يدىا بطريقة غَت إرادية ىدِّ أهنا ربرِّ 
م، تعتاد على حاسة اللمس األدكات اؼبستعملة كي تكتشف أدكات أخرل عند اللمس مثل  غَتِّ

 . الدمى
 

 اللعب بورق مطوي  (113

  سنوات. ٗ، ٖ: اؼبعاعبة الدقيقة،اغبركة 
  سنوات. ٗ ،ٖ البصرم:اإلحساس 

  .األلواف بُتالتمييز األيدم ك  بُتق تنسي، الزيادة التحكم يف اغبركة الدقيقة الهدف:
  .إقباز لعبة صغَتة على شكل لولب بطي الورؽ الغرض:
  .(سم  ٖرضها كعسم يف الطوؿ  ٘ٔكل كاحدة طوؽبا )  يف اللوف ُتتُت من الورؽ ـبتلفتلفَّ : األدكات

 أنظر)ألصقي طريف القطعتُت من الورؽ كاحدة فوؽ األخرل على زاكية قائمة  اإلجشاء:
  (.الشكل
 
 
 

 قبل    (ٔ)عد ب   (ٕبعد ) 
 حركات ناجحة لصنع لعبةـ  1.4.صورة

تأثر إهبابيا باأللواف ، إذا قطعة السفلى على القطعة العموديةألضبد كيف يطوم ال بيٍِّت
  .(كما يف الصورة" )إطو األضبر: " قورل لوطيا آخر ك  إجعليو ينجز
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(ٕ)       (ٔ) 
قورل القطعة ك  أَرِه، إذا دل يستوعب ذباه الصحيحما يطوم ليكوف يف اإللو  بيٍِّتإذا دل يفهم 

معو الطي حىت  كاصلي. يديو كجِّهيا ًتدَّدإذا دل يزؿ م، ك باإلشارة عملية الطي أَرِهك " إطو: "لو
 . يتمكن من فعل ذلك لوحده

 

 المقص إستعمالالقص ب  (114

  سنوات. ٘ ،ٗ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 
  .اؼبقص إستعماؿتعلم ك دقيقة زيادة التحكم يف اغبركة ال: الهدف
  .القص عشوائيا على قطعة كرؽ الغرض:
  .كرؽ مقص، األدكات:

سم كي يكوف ؿبمد قادرا  ٖمن الورؽ بعرض  أجزاءن  قطِّعي التمرينقبل بداية  :اإلجشاء
لفيفات كرؽ  ٖ ضعي. تقطيع لفيفة كرؽ دكف صعوبة من الطرؼ األكؿ إذل الطرؼ الثاينعلى 
لو البصرم مث إلتقطي لفيفة كيها يف ؾباحرِّ اؼبقصات ك  خذم، أثَتم إنتباىومامو ك ات أع اؼبقصَّ م

استعملي يدؾ إلغبلؽ ضع الصحيح ك اؼبقص يف الو  ضعيأمسكي يده ك . قصي قطعةكرؽ ك 
رتُت أك بيو مدرِّ . ساعديو على مسك الورؽ، أمسكي يده األخرل ك التحكم يف حركاتوقبضتو ك 

 . يف كل مرة يغلق فيها اؼبقص" إقطع " :رل لو، قو اؼبقص إستعماؿثبلثة على 
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تحكم يف ُت بأف يده بدأت تسِّ عندما ربُ و على قص قطعة من كل لفيفة كرؽ ك ساعدي
كي يقطع ثانية من كل   شجِّعيوقي إذا دل يتم قطع الورقة ك قل، ال تمن مساعدتك قللياغبركات 
 . لفيفة أخرل خذلفيفة مث يأ

 
 صاموالتبراغي و  (115

  سنوات. ٘ ،ٗ: اليدين بُتيق تنسال يقة،الدقاغبركة 
  سنوات. ٘ ،ٗ: التحكم  يد،يق عُت ػ تنسال

  سنوات. ٘ ،ٗ البصرم:اإلحساس 
  .سُت كفاءة اغبركة الدقيقةكرباألبعاد  بُتتعلم التمييز  الهدف:
  .تلف األحجاـبراغي من ـب، ك خرقات ٖصبع : الغرض
 ٖمن نفس اغبجم ك   (BOULONS)براغي ٖك ( ECROUS)صاموالت ٖ: األدكات
 . ، طبقُتبراغي من ـبتلف األحجاـخرقات ك 

رقم  التمرينُت ما يفالرباغي كاػبشبتُت ك  بُتن اعبمع م" سادل " عندما يتمكن  :اإلجشاء
  .اليدين معا إستعماؿبصاموالتو ، إبدئي معو يف صبع الرباغي مع ٗٗٔك   ٖٗٔ
بعثريها على مرأل الرباغي ك من لصاموالت ا إنزعي، براغي ذات نفس األبعاد ٖبدئي مع إ
إجعليو . صامولة الطبق الثاينيف الطبق األكؿ برغي ك  الطبقُت أمامو حبيث يكوف ضعي، مث سادل
 ٍتبيمع ما كيف هب  أَرِهالطبقُت، بعدىا يف فها يف مكاهنا اؼبناسب صنِّ ليُ الصامولة الربغي ك  بُتز يِّ يبُ 
كي هبمع يديو   كجِّهي، مث يف يد أخرل صامولةاليف يد ك  الربغي ضععن طريق ك صامولتو برغي ك ا

 . صامولتو برغي ثاين مع
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ا كعندم. اغباجة إذل دعم إقباز التمرين دكفمن مساعدتك حىت يتمكن من  قلليك  كرِّرم
ذات األبعاد اؼبتساكية إستبدليها بثبلث براغي ـبتلفة  صاموالتالال هبد أية صعوبة مع الرباغي ك 

 .مع كل برغي حىت هبد ما يناسبوصامولة يو يقارف كل اجعلاألبعاد ك 
  

 قنينة ثلج  (116

  سنوات. ٖ ،ٕ التحكم: الدقيقة،اغبركة 
  سنوات. ٘ ،ٗ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 

  .اؼبقص إستعماؿزيادة القوة العظلية بربسُت الدقة يف الطي ك  :الهدف
  .مقص (،سم  ٘ٔ× سم  ٘ٔ) كرؽ ناعم أك كرؽ جرائد  األدكات:

 نفس الوقت كيف" أنظر"قورل لو كرقة مربعة أمامك كأخرم أماـ فراس ك  ضعي :اإلجشاء
" إرجع"ساعديو كي يفعل مثلك مث قورل لو لورقة على إثنُت مث أمسكي يديو ك طي اتقومُت بِ 

اجعليو يفعل نفس الشيء مع كرقتو كمن األفضل أال على إثنُت ك عاكدم طي كرقتك من جديد ك 
 . تساعديو

ىذا الشكل  ارظبي ،Vي ثقوبا يف شكل صِّ خطي على الورؽ اؼبطوم كي تقُ ك قلما  خذم
  .(الصورة أنظر)يو باؼبقص صِّ كقيف كل جانب 

 
 ـ حركات ناجحة لعمل قنينة ثلج. 2.4.صورة
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ظهرم لو لصقها يف نافذتو كي تُ ساعديو كي يُ رؾ دبا صنعو ك تأث   أظهرمإفتحي قنينة الثلح ك 
 . البداية البد من مساعدتو يف عملية القصيف . مدل إفتخارؾ بو

 

 المغسول نشر (117

  .سنوات ٘ ،ٗ اليدين: بُتق تنسيال الدقيقة،اغبركة 
  .زيادة مدة الًتكيز مع اغبركات اؼبتناسقةزيادة القوة العظلية ك  :الهدف
  .على حبل تثبيتها دبساكةأحذ الثياب ك : الغرض

  سلة. حبل، ارب،جو مناديل،   قفازات، مبلبس،مساكة  األدكات:

لى إرتفاع يصل إذل كتفي عوف شجرتُت أك أثاثُت حيث تك بُتدم حببل مدِّ : اإلجزاء
أعطو تعليمات . اكات يف علبة على يبُت السلةاؼبسِّ و ك األلبسة يف سلة أماـ أرجلِ  ضعي، ياسر

 ،"(اليسرليستعمل يده ) جوربا  خذ: " إلشارة على النحو التارلكاأكال بتوجيو يديو مث بالكبلـ 
ت ثبِّ " ، (فبددا على اغببل) اعبورب  ضع" ، (يستعمل اليد اليمٌت ) مساكة مبلبس  خذ"

 . "يدؾ عن اؼبساكة نزعكإها على اعبورب ضع، اكة كي تفتحاعبورب، إضغط على اؼبسَّ 
ين معو على ، سبرَّ ثبل سبديد اعبورب أك فتح اؼبساكةيسبب لو متاعب م اإذا رأيت أف جزءا م

اعبوارب  ضعاكات على اغببل أك ك اؼبسَّ  ضعميو كيف يزئية فقط حىت يتعلمها مثبل علِّ ىذه اعب
 . على اغببل
 

 الدبابيس  (118

  .سنواتٙ، ٘ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 
  سنوات. ٖ، ٕ اغبركة: ،التقليد
  سنوات. ٖ، ٕ اؼبسك: الدقيقة،اغبركة 
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  .وة األصابعكقاغبركة الدقيقة تطوير التحكة ك : الهدف
  .دبوس يف لوحة قماش ٕٔغرز  الغرض:
  .لوحة قماش (،قصَتة)الدبابيس  األدكات:

، لوحة القماش على الطاكلة أمامها ضعيحوؿ الطاكلة مع سلمى ك  إجلسي :اإلجشاء
 من أهنا تنظر كبوؾ عندما تلتقطُت تأكَّدميبكنها إلتقاطها بسهولة ك  ضعيف مو الدبابيس  ضعي

م أنظر : "قورلو عينيها كي ترل كيف سبسكينها ك ، إرفعيها كببتكسباالدبوس األكؿ بإهبامك ك 
 . اضغطي برفق على الدبوسك " سلمى

ا دبوسا ثانيا أَرِىاللوحة،  يفرزه غْ تػُ ها كي تلتقط الدبوس ك كجِّهيأمسكي إهبامها كسبابتها ك 
ها من يكجِّهي يدىا ك كبوس أمسإذا دل تلتقط الد. ا اللوحةأَرِىك " إضغطي عليو ليدخل: "قورلك 

دبابيس  ٗ، أك ٖإال  ضعييف البداية ال ت. دبوسا ٕٔتغرز حىت تلتقط ك  التمرين كرِّرم،  جديد
 . على الطاكلة مث إذا إستوعبت العملية أضيفي دبابيس أخرل

 

 نسج ما تحت األواني  (119

  سنوات. ٙ ،٘ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 
  .(حت ، ففوؽ) رسومات منتظمة  إستعماؿتعلم النسج ب :الهدف
  ."ة العمل حىت اإلنتهاء واصلم، الورؽ قلفوؽ، ربت، ن" فهم كلمة : الغرض

  .(لونُت أك أكثر ) كرؽ  األدكات:

 سم للوف األكؿ ك ٕٓلطوؿ كاسم  ٖالورؽ على شكل لفائف عرضها  قطِّعي :اإلجشاء
ف األكؿ لفائف الورؽ من اللو  ضعي.، إحتفظي بورقة كاملة لتشكل األساسسم للوف الثاين ٖٓ

من اعبهة العليا (  agraffeuse)اؼبساكة  إستعماؿعموديا على الورقة الكاملة ك ألصقيهم ب
 . (الصورة أنظر)
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إذا كاف الطفل )أنسجيها من اليمُت إذل اليسار لفائف الورؽ من اللوف الثاين ك  خذم
 ضعؽبا كيف ت بيٍِّتعليك أف تُ . اللفائف ضععند ك " ربت فوؽ،": قورلك ( ل اليد اليمٌتميستع

، اآلف م، ىذه فوؽأنظر إستعملي كلمات معركفة مثل  ،مثل سابقتها( ربتفوؽ ك )اللفائف 
  إخل....ت.اآلخر من رب ضعن

بأهنا بدأت  تِ أكقفيها إذا أخطأت أك الحظْ ك راقبيها من بعيد ، إنسحيب ك عندما تنجح
ا أعطهرؽ الصق ك يحة ألصقي الورقة على ك ت اللفائف بصورة صحضعإذا ك . شعر باإلحباطتَ 
قي ما أقبزتو على جدار اؼبطبخ أك إستعمليها على ، مث علِّ مدحيهاكااعبوانب  صَّ ا كي تقُ قص  مِ 

 . الطاكلة ألهنا إذا رأت ما أقبزتو مستعمبل على الطاكلة فإهنا تتشجع لتكمل اآليت

 
 النسج ـ 4.  3صورة.

 العيناليد و  بين التنسيقـ (  5)
nmai lioeuCoordination  

، فمن األنبية دبكاف ف عند التوحديُتضعاب الرئيسية للإف إنسجاـ اؼبؤىبلت من األسب
، حىت اليدالعُت ك  بُتيق تنسد فيها البعُت اإلعتبار مستويات النمو يف التمارين اليت قب خذاأل

يبكن أف تكوف  التنسيقألف كفاءة الدقيقة يف اغبركة ؤىبلت عند األطفاؿ الذين يكوف لديهم م
 . إلدراؾكامستول أدىن بسبب مشاكل التلقي  يف

، معاعبتها باليدإمساؾ األشياء ك  إف معظم سبارين اغبركة الدقيقة هتدؼ إذل تعليم الطفل
فاءة اإلدراؾ يق مؤىبلت اغبركة الدقيقة مع كتنسو اليد غرضُ العُت ك  بُتلتوافق ا كق أتنسيما البين
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م قلنفس ال إستعماؿرين اغبركة الدقيقة لكن ىو سبو يف اػبربشة إستعمالُ م ك قلمسك ال مثبل
 . اغبركة الدقيقةاإلدراؾ ك  بُتللتلوين أك رسم شكل بسيط ىو دبثابة الربط 

رة يف ىذا الكتاب مرتبطة اليد اؼبسطَّ العُت ك  بُتالتوافق ك اغبركة الدقيقة إف سبارين اإلدراؾ ك 
طور عند الطفل تكوف نفسها يف ، لكن القارئ ال هبب عليو أف يعتقد أف مستويات التببعضها

فاؿ اغبركة الدقيقة عندىم يف سن الثبلث األمباط اؼبذكورة ألنو يف بعض األحياف ذبد بعض األط
 . ٕيق عُت ػ يد يف سن تنساللكن مؤىبلت اإلدراؾ ك  ٘ك  ٗ

قباز برنامج لذلك فالتقييم الدقيق ؼبستول العمل عند الطفل يف شىت األقساـ مهم جدا إل
  فعاال.فل يكوف خاص للط

سُت التوافق عُت ػ يد عدة سبارين تساىم يف رب بُتنة فقط من ىي عيِّ إف التمارين اآلتية 
 . األدكات إستعماؿسبارين سبارين الرسم ك : ُتسمي على قكى، عند الطفل
 

 التحضير للتكديس  (122

  .سنة ٔ ،ٓ: التحكم يد، ػ عُت سيقنالت 
  سنة. ٕ ،ٔ اؼبسك: الدقيقة،اغبركة 

  سنة. ٕ ،ٔ اغبركة:، تقليدال
  .تطوير عملية التحكم يف األشياء الهدف:
  .علب ٗأك  ٖتكديس  الغرض:
  .قفة مبلبس (،فارغة أك فبلوءة)علب صغَتة  األدكات:

علبة  خذم إيباف،على األرض مع  جلسياعلب اغببوب يف القفة ك  ضعي :اإلجشاء
سي صبيع كدِّ حىت تُ  كرِّرم األكذل،لعلبة ا فوؽ اهيضععلبة أخرل ك  خذما على األرض مث هيضعك 
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 ا يف القفة مث أعيدمهيضعإلتقطي صبيع العلب ك  اؼبفاجأة.أطلقي صيحة العلب مث أسقطيها ك 
سها كي تكدِّ ساعديها  العلبة الثانية إليباف ك  ي، إعطالعلبة األكذل على األرض ضعبعد ك  التمرين

تك حىت تصل إذل تكديس صبيع العلب مث ل من مساعدليقمع الت  كرِّرم. فوؽ العلبة األكذل
 . قطهاسْ تُ 
 

 ـ 1التحضير للبازل ـ   (121

  سنة. ٔ ،ٓ التحكم: يد،ق عُت ػ تنسيال
  سنة. ٕ ،ٔ البصرم:اإلحساس 
  سنة. ٔ، ٓ اؼبسك: الدقيقة،اغبركة 

  .إسقاطو على ىدؼشيء ك  خذمربسُت عملية أ الهدف:
  .شيء يف علبة فارغة ضعيك  الغرض: 

  .رةأزكاج من اعبوارب اؼبكوَّ  ٗ (،كبَتة نوعا ما كي تستوعب زكجا من اعبوارب ) علب فارغة  ٗ األدكات:

أزكاج  ٗ ضعيخط كاحد على الطاكلة أماـ سعيد ك العلب األربعة على  ضعي :اإلجشاء
لو كيف  بيٍِّتك ا لسعيد أَرِىزكجا من اعبوارب ك  خذم، رة يف علبة أحذية جبانبهاب اؼبكوَّ من اعبوار 

و إذل العلبة قلينخذ جوربا ك يأده كي يبحث يف علبة األحذية ك ي كجِّهي. قطها يف العلبةيس
تدرهبيا من  قلليتمكن من إسقاط كل جورب يف علبة ك حىت ي  كرِّرم،  ريبة كيسقطوالق

ورب، اعب خذمثبل أ التمرينسجلي األجزاء اليت سبثل لو صعوبة يف كي تُ  جيِّداراقبيو مساعدتك ك 
توضيحات أحد ىذه األجزاء أعطو تعليمات ك  ، إذا كجد صعوبة يفعلبة أك إسقاطوو فوؽ القلن

 . افئيوككإسحيب األدكات  التمرينعندما ينتهي من ك . باإلشارة
 

 ـ 2التحضير للبازل ـ   (122
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 سنة. ٔ، ٓ: التحكم يد،عُت ػ  التنسيق
  سنة. ٔ ،ٓ اؼبسك: الدقيقة،اغبركة 

  سنة. ٕ ،ٔ البصرم:اإلحساس 
  .األشياء ك إسقاطو يف اؽبدؼ خذمربسُت أ الهدف:
  .حلقة يف اؼبكاف الفارغ لكارتوف البيض ضعيك : الغرض
  .حلقة أك نواة ٕٔ، كارتوف البيض: األدكات

يف األماكن الفارغة من الكارتوف  بقاعدتو ويضعك قومي بنزغ أعلى كارتوف البيض : اإلجشاء
: لو رلقو ك لو إحدل الفراغات يف كارتوف البيض  بيٍِّتحلقة أمامو ك  ضعي. على الطاكلة أماـ ؿبمد

. كارتوف البيضها يف  ضعك خذ اغبلقة ك أ حاكؿذا أعطو مكافأة إكامدحيو يف اغبُت ك " ىنا ضع"
  .ضعاؼبواها يف أحد ضعياغبلقة ك  خذيده كي يأ كجِّهيإذا دل يفهم 
مكن من من مساعدتك حىت يت قلِّلي،  تكوف صبيع اغبلقات يف الكارتوفحىت كرِّرم

: عندما يعتاد  قورل، ك الفارغ لشد إنتباىو ضعلو اؼبو  بيٍِّتيف البداية . إسقاط اغبلقات لوحده
 . اغبلقة ضعقيامو بو ىل بإمكانو ربديد اؼبكاف ببصره ك الحظي و اؼبكاف ك ير ال تُ ك " ىنا ضع"

 عمود من الحلقات  (123

  سنة. ٕ ،ٔ التحكم: يد،عُت ػ  التنسيق
  سنة. ٕ، ٔ ة:اؼبعاعب الدقيقة،اغبركة 

  .التحكم يف اغبركة الدقيقةعُت ػ يد ك  التنسيقربسُت  الهدف:
  .حلقات يف عمود دكف مساعدة ٗإدخاؿ : الغرض
  .(لعبة ) عمود مع حلقات : األدكات

دخل لو كيف يُ  يٍِّتكب"  أنظر: " اغبلقات كقورل أَرِهالعمود أماـ ياسُت ك  ضعي :اإلجشاء
عاكدم إدخاؽبا مرة أخرل مع التأكد من مراقبتو اغبلقة اليت أدخلتها ك  إنزعي، اغبلقات يف العمود

 . اغبلقة يف العمود ضعكي ييده   كجِّهيك " أدخلها: "قورل لوأعطو حلقة ثانية ك . لك
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كافئيو لها ك امدحيو بعد كل حلقة أدخَ س اغبلقات األربع يف العمود ك كدِّ حىت يُ   كرِّرم
من رؤيتو عبميع اغبلقات عندما تعطيها  تأكَّدم، ك العمودكوف كل اغبلقات موضوعة يف عندما ت

 . التمرين لو كي يعرؼ عدد اؼبرات اليت يعمل فيها أثناء
 

 تكديس المكعبات  (124

  سنة. ٕ، ٔ التحكم:، عُت ػ يد التنسيق
  سنة. ٕ ،ٔ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 

  .التحكم يف اغبركة الدقيقةعُت ػ يد ك  التنسيقتطوير  الهدف:
  .مكعبات دكف مساعدة ٗتكديس  لغرض:ا

  .سم ٘مكعبات من اػبشب ظبكها  ٗ األدكات:

كيف   أَرِهمن أنو ينظر إليك ك  تأكَّدم، مكعبات على الطاكلة أماـ زكريا ٗ ضعي: اإلجشاء
إحدل  ضعي، م يف مكاهنم األصليهيضعكعبات ك كي اؼبفكِّ . عةقلس اؼبكعبات كي يصنع كدِّ يُ 

كعب األكؿ دسيو فوؽ اؼبكك" ضعو"قورل مكعبا ثانيا ك  خذمك  ـ زكريااؼبكعبات مباشرة أما
أمسكي يده كساعديو  . من أنو ينظر إليك عندما تكدسُت اؼبكعب الثاين فوؽ األكؿ تأكَّدمك 

 بُتاؼبكعب الثالث على اؼبكعيضع يده كي  كجِّهيك " وضع"قورل كي يلتقط اؼبكعب الثالث ك 
أعلى اؼبكعب الثالث  أَرِهك " وضع"عب الرابع لكن ىذه اؼبرة قورل العملية مع اؼبك كرِّرم. األكليُت

 األخَت كافئيو عندما كيف صعوبة.ساعديو فقط إذا كجد سو لوحده ك أعطو الفرصة كي يكدِّ ك 
 . دكف أية مساعدة التمرينينجز معو حىت  رِّرمككينتهي من تكديس صبيع اؼبكعبات 

 

 المكعبات في وعاء  (125

  سنة. ٕ، ٔ تحكم:ال يد،عُت ػ  التنسيق
  سنة. ٕ ،ٔ: اإلحساس البصرم
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  .اإلنتباهيادة التحكم يف اغبركة الدقيقة ك ز  :الهدف
  .يف كعاءمكعبات  ٗ كضع: الغرض

  .صينيتُت مكعبات، ٗ اؼبثقوب،كعاء مع غطائو  األدكات:
يف كل صينية  مكعبُت ضعي، ك بينكما الوعاء على الطاكلة فيما  ضعي :اإلجراء

(plateau)  و يف ضع"قورل لو مكعبا ك  أَرِه، (الصورة أنظر)حبيث يكوف الوعاء كسط الصينيتُت
دخلو يف الثقب اؼبوجود يف يُ اؼبكعب ك  يأخذكي   كجِّهيوإذا دل يفعل أمسكي يده ك  ،"الداخل

 من أنو ينظر إذل تأكَّدمنية األخرل ليقـو بنفس العملية ك مكعبا يف الصي أَرِهمث . غطاء الوعاء
 . يرل ما تعرضُت عليوصينية إذل أخرل كي وبرؾ عينيو ك  من تقليإن. يدؾ

 
 

 
 .ـ آنية بشكل بسيط1.5.صورة

 خشبة بثقوب (126

  سنة. ٕ ،ٔ التحكم: يد،عُت ػ  التنسيق
  سنة. ٕ ،ٔ البصرم:اإلحساس 

  .ربسُت القدرة يف توجيو جسم إذباه ىدؼ ؿبدد :الهدف
  .ذات ثقوب دكف مساعدة أعمدة يف خشبة ٘إدخاؿ  الغرض:
قطيعو ىذا بتك "  manche a balai"عود اؼبكنسة يبكن صنع األعمدة من ) خشبة بثقوب : األدكات

 .(ىذا بعمل ثقوب يف غطائها علبة أحذية ك  إستعماؿفيمكن  علبةأما الأجزاء متساكية ك 
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 ـ علبة أحذية بثقوب  2.5.صورة

 

األعمدة  بُتعملي يده كي يباعد ، إستلى الطاكلة أماـ مصطفىاػبشبة ع ضعي :إلجشاءا
أحد  أَرِهالثقب يف اػبشبة ك العثور على ساعديو يف أمسكي سبابتو ك . ينشرىا على الطاكلةك 

العمود  ضعيف ك  كجِّهيو. "ىنا ضعو"أك " يف الثقب ضعو"قورل لو إحدل الثقوب ك  بيٍِّتاألعمدة ك 
 . ، مث ساعديو على إخراجو ك إدخالو ؾبددادرهبيامن مساعدتك ت قلِّليكؿ لكن األ

عندما يعتاد إدخاؿ األعمدة يف الثقوب عندما تشَتين عليو العملية مع كل عمود ك  كرِّرم
دخل كل كافئيو عندما يُ و العمود كال الثقب ك نريدكف أف تُ  "يف الثقب ضع: "أك تقولُت لو
 . األعمدة
 
 

 
 األقالمحاملة  (127

  .سنة ٕ ،ٔ لتحكم:ا يد،عُت ػ  التنسيق
  سنة. ٕ ،ٔ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 

  سنة. ٕ ،ٔ البصرم:اإلحساس 
  .ها بثبات كبو اؽبدؼقلنربسُت معاعبة األشياء ك  الهدف:
  .دكف مساعدة األقبلـوب حاملة قم يف ثليقأ ٗ ضعك : الغرض
  .اـقوليأ ٗ، ، كارتوف..(و.فواك ،عصَت) علبة مصربة : األدكات
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ألصقيها ك بعمل ثقوب يف قطعة كارتوف يف شكل أسطوانة  األقبلـإصنعي حاملة  :اإلجشاء
 . األقبلـتسمح بدخوؿ ، هبب أف تكوف الثقوب كاسعة (الصورة)فوؽ علبة مصربة 

يف أحد قلما  ضعيمن نظره كبوؾ مث  تأكَّدمـ أماـ زىَت ك قبلأ ٗك األقبلـحاملة  ضعي
 قلماطو إع. امدحيو يف اغباؿك " يف الداخل ضعو: "ائلةيده ق كجِّهيثانيا ك  قلما، إعطو الثقوب
 ضعدما يعتاد ك ال تساعديو إال يف الضركرة كعن. "يف الداخل ضعو": قورلقبا فارغا ك ث أَرِهثالثا ك 
 اكؿم إذا كاف بإمكانو إهباد الثقب الشاغر عندما وبنظر الو الثقوب ك  تبيٍِّتال  يف الثقوب األقبلـ
 . مقلإدخاؿ ال
 
 
 

 .ـ علبة أقالم.3.5. صورة

 

 التلوين  (128

  .سنة ٕ، ٔ: الرسم عُت،يد ػ  التنسيق
  سنة. ٕ، ٔ اؼبعاعبة:، اغبركة الدقيقة

  سنة. ٕ ،ٔ اغبركة: ،التقليد
  .تنمية القدرة على التلوينربسُت التحكم يف اليد ك  الهدف:
  .خطوط داخل ؿبيط كبَت ٘أك  ٗعمل  الغرض:
  .(marqueur) م لباد قل كرؽ، ـ،قبلأ األدكات:

، كةيظبخطوطا  رظبيأ، صُت أك مربعُت متماثلُت على كرقةم اللباد قر قلب رظبيأ :إلجشاءا
بعض اػبطوط  ارظبيك  قلما خذممُت أماـ مراد ك قلكرقة ك  ضعي .(الصورة أنظر)كاضحة قاسبة ك 
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ساعديو على ك  "دكرؾ: "قورلثانيا ك  قلما، أعطو (داخل ؿبيط اؼبربع أك القرص)داخل احمليط 
 خذمطي الورقة األكذل جانبا، مث حُ شكريو ك أ. كي ىبرب  ؼبدة قصَتة داخل احمليط القلمإمساؾ 

 . طلوب منو التلوين داخل احمليطاؼب يف البداية ال يفهم بأف. العملية كرِّرمكرقة ثانية ك 
 منعو من رسم اػبطوط خارج استعملي يدؾ يفرسم اػبطوط داخل احمليط فقط ك  كاصلي

بلحظُت أنو يلوف بطريقة بل عندما تليقىذا بإرخاء يدؾ تدرهبيا ك ضي مساعدتك ، خفِّ احمليط
 . كافئيو يف كل مرة ينتهي من كرقةمنتظمة ك 
 
 
 

 ـ محيط قاتم. 4.5.صورة
 

 ـ1ـإدخال الحلقات   (129

  سنوات. ٖ ،ٕ التحكم: يد،عُت ػ  التنسيق
  نوات.س ٖ ،ٕ عُت:يد ػ  التنسيق الدقيقة،اغبركة 

  .اليدين بُتلتعاكف كاليد كاالعُت  بُت التنسيقربسُت  الهدف:
  .إدخاؿ حلقتُت يف عمود يبسكو بيده: الغرض
  .، حلقاتعمود: األدكات

 ي، إعطة موضوعة على الطاكلة بشكل عمودمقومي بتثبيت العمود على عجل :اإلجشاء
كنها من مسكيها بطريقة سبُ كاثانية  حلقة خذم. كي تدخلها يف العموديدىا   كجِّهيؼبركة حلقة ك 

ال تساعديها إال . مع األشارة إذل العمود" اهيضع": قورلة الثقب بوضوح مث أعطها اغبلقة ك رؤي
  الضركرة.عند 
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ىذه كاحدا آخر ك  خذمعلى عجلة جانبا ك العمود اؼبثبت  ضعي، حلقتُت عندما تدخلُت
 عديها يفعندما تتمكن من ذلك سا، ك ها تدخل اغبلقتُت دكف مساعدةذبعليأف  حاكرلاؼبرة 

بداية عليك يف ال. اغبلقة يف العمود ضعتوجيو يدىا األخرل لو إمساؾ العمود دكف عجلتو بيدىا ك 
 التمرين كرِّرم. من مساعدتك قلِّلي، لكن عندما تتمكن من مسك العمود توجيو يديها اإلثنتُت

 . اغبلقتُت دكف مساعدة ضعك حىت تتمكن من إمساؾ العمود ك 
 

 ـ 2ـ إدخال الحلقات   (132

  سنوات. ٖ ،ٕ التحكم: يد،عُت ػ  التنسيق
  .اليدين بُتلتعاكف كاعُت ػ يد  التنسيقزيادة  الهدف:
  .إدخاؿ حلقتُت دكف اغباجة إذل اؼبساعدة الغرض:
  .(cur pipe)منظف الغليوف  ت،حلقا: األدكات

رقم  التمرينأنظر )سم صلب عندما تكوف آسيا قادرة على إدخاؿ حلقتُت يف ج :اإلجشاء
 تكوف فيو بعض الصبلبة مثل اآلداة اليت يبكنك اآلف تغيَت اعبسم الصلب جبسم لُتِّ  .(ٜٕٔ

لتقط اغبلقات بيد أخرل كتأكضحي ؽبا كيف سبسك ىذه األداة بيد . نستعملها يف تنظيف الفرف
 ضعيدة مث تساعديها كي سبسكها بيد كاحىذه األداة مث أعطها أداة أخرل ك ا يف ضعهكت

من  قلِّلي. افئيهاككاألدكات جانبا  ضعي، ت اغبلقتُت بشكل صحيحضعا، إذا ك اغبلقات عليه
 . مساعدتك عندما تبلحظُت أهنا تفهم اؼبطلوب منها

 
 ـ 3إدخال الحلقات ـ   (131
  سنوات. ٖ ،ٕ التحكم: يد،عُت ػ  التنسيق
  سنوات. ٖ ،ٕ اليدين: بُت التنسيق الدقيقة،اغبركة 
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  .اليدين بُتلتعاكف كاعُت ػ يد  التنسيقربسُت  :الهدف
  .حلقات يف رباط ذك عقد دكف مساعدة ٘ ضعك  الغرض:
  .حلقات ضيقا،أك خيط أك شيئا آخر يكوف طويبل ك رباط  األدكات:

، يف السابقعندما تصبح آسيا قادرة على إدخاؿ حلقتُت دكف مساعدة كما  :اإلجشاء
م إصنعي عقدة يف طرؼ . (رباط األحذية)باط نة مثل الرِّ خرل تكوف مرِ األداة السابقة بأداة أ غَتِّ
من أهنا  تأكَّدمك دخل اغبلقة يف الرباط ا كيف تُ أَرِى، كي ال تسقط اغبلقات عند إدخاؽبا  الرباط

 تضعساعديها كذلك كي . غبلقة بيد أخرلكاتنظر إليك مث ساعديها كي سبسك الرباط بيد 
رؼ الرباط الذم ىبرج من اغبلقة كي سبسك ط  يديها يقل أنطرؼ الرباط يف ثقب اغبلقة مث

 . أسفل العقدةإذل إسقاطها ك 
ال ك  التمرينيف البداية ساعديها طواؿ . دخل اغبلقات اػبمسة يف الرباطحىت تُ   كرِّرم

 . هما يعمبلف معاذبعليأهنا البد أف تتعلم كيف تستعمل كل يد على حدل قبل أف  تنسي

 
  inge)l a(pinces. اكات المالبسمسّ   (132

  سنوات. ٖ ،ٕ التحكم: عُت،يد ػ  التنسيق
  سنوات. ٖ ،ٕ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 
  سنوات. ٗ ،ٖ اؼبماثلة: اؼبعريف،اإلدراؾ 
  .قوة اليدينالقدرة على اؼبماثلة ك  معُت،شيء كبو ىدؼ  قلربسُت ن الهدف:
 .علبة مصربة لىع ات مبلبس ببلستيكية ـبتلفة اللوفمساك ٙربط : الغرض

  األدكات:ستة مساكات مبلبس ببلستيكية ـبتلفة اللوف،علبة مصربة.

، إبدئي (ٔٔٔ التمرين أنظر)إذا كاف يزيد قادر على ربط اؼبساكات على علبة  :إلجشاءا
حددم ستة قبـو على احمليط اػبارجي . اؼبساكات يف أماكن ؿبددة يف خارج العلبة ضعبتعليمو ك 

رسم من األفضل ك  (،الصورة  أنظر) اؼبساكة مباشرة على النجمة يضع كي   للعلبة يف األعلى
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.ألواف اؼبساكات ك  بُتالنجـو بألواف ـبتلفة موافقة أللواف اؼبساكات كي يباثل  يزيد  يإعط النجـو
لو من  بيٍِّتآخر  ضعاؼبساكة يف مو  ضعك  حاكؿإذا  ،"ا ىناضعه: "قورل لوقبمة ك  أَرِهمساكة ك 

 . يده كبو النجمة كجِّهيذا دل يفهم كا" ا ىناضعه: "القوؿ رِّرمكك جديد النجمة 
ا ضعه"آلخر كااغبُت  بُتا دكف مساعدة قورل لو ضعهاؼبساكات الستة على موا ضعإذا ك 

 . م إذا كاف بإمكانو البحث عن النجمة اؼبكشوفةنظر كالكن ال تعطيو إشارات " ىنا

 
 ة.لبة مصبر ـ مساكة مالبس موضوعة على حافة ع 5.٘صورة 
 

  )الخط باألصبع)للرسم:التحضير   (133

Preparation au dessin : tracer du doigt 

  سنوات. ٖ ،ٕ الرسم: يد،عُت ػ  التنسيق
  سنوات. ٖ ،ٕ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 
  سنة. ٕ ،ٔ اغبركة: ،التقليد

  .تنمية القدرات للتحضَت للرسمزيادة التحكم يف اليد ك  الهدف:
  .ط باألصبع ثبلث خطوط على صحن فرينةاػب: الغرض
  .، سكر أك فرينةقالب حلول: األدكات

  أَرِهك عصاـ سبابة  خذم، بسمك يقارب نصف سنتيمًتملئي القالب بالسكر إ اإلجشاء:
ألصبعو عندما يبدأ باػبط لوحده من توجيهك  قلِّليك  ،كيف ىبط بعض اػبطوط اؼبستقيمة
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دؾ يف رسم خطوط أفقية قلجعليو يكاخطوطا بالدكر معو  أقبزم التمرينبأكثر عندما يهتم ك 
 . موديةكع

 اءعب البنل   (134
Jouets de construction 

  سنوات. ٗ ،ٖ التحكم: يد،عُت ػ  التنسيق
  سنوات. ٗ ،ٖ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 

  .عناصر البناء بصورة صحيحة إستعماؿعلم كتعُت ػ يد  التنسيقزبسُت  :الهدف
  .عناصر ٖ إستعماؿناية بسيطة بعمل ب الغرض:
  .( lego ليجو،آرل أك ) لُعب البناء  األدكات:

ا هيضعقبزم بناية بسيطة بثبلثة عناصر ك كامن أف ياسر ينظر إليك  تأكَّدم :اإلجشاء
از بناية مثل بنايتك مع قبساعديو على إعناصر أماـ ياسر ك  ثبلثة ضعي. جانبا لتكوف مبوذجا

عديو ساثبلث عناصر أخرل أمامو ك  ضعي. بنايتو أماـ بنايتك ضعيدحيو ك ، إميبلقلتوجيو يديو 
، لعنصر الثالث مع العناصر السابقةت اثبِّ ، أكمئي لو باإلشارة كي يُ على ذبميع العنصرين األكلُت
جعليو ستطاع أف يضيف العنصر الثالث دكف مساعدتك إاإذا . ال تساعديو إال عند الضركرة

ر تذكرم أف اإلكثاي لو عناصر أخرل ك خَت عندما يصبح أكثر خربة أضيف األكيف، هبمعها لوحده
 . من العناصر يفقدكنو التنظيم

 
 
 
 

 ـ تركيب سهل ألجزاء اللعب. 6.5.صورة
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 ـ 1تشكيل العجينة ـ   (135

  سنوات. ٗ ،ٖ التحكم: يد،عُت ػ  التنسيق
  نوات.س ٗ ،ٖ اليدين: بُتالتعاكف  الدقيقة،اغبركة 

  سنوات. ٗ، ٖ: اإلستقباؿ البصرم
  سنوات. ٗ ،ٖ اغبركة: ،التقليد

  .يادة القدرة على نسخ األشياءكز عُت ػ يد  التنسيقربسُت  الهدف:
  .العجينة إستعماؿنسخ ثبلث أشياء ب: الغرض
 . ، كوبكرة، صحن: أشياء مألوفة على شكل بسيط مثبل ٖ، عجينة: األدكات

ثبلثة اؼبراد نسخها على العناصر ال ضعي، الطاكلة أماـ أمُتقرب  إجلسي :اإلجشاء
، العجينة أماـ أمُتعيت قطْ إحدل العناصر ك  ضعي. ستة قطع عجينة على اعبانب اآلخراعبانب ك 

 أنظر: "قورلخُت الصحن تنس، عندما من نظره كبوؾ تأكَّدمراد نسخها ك العناصر اؼب يمسِّ ق
،  الصحن بواسطة إحدل قطع العجينةو عندما تصنعُت أف ذبليب إنتباىحاكرلك . "، صحنأمُت
أمُت إصنع : "قورلقطعة أخرل من العجينة ك  أَرِهالقطعة اؼبصنوعة أماـ القطعة األصلية مث  ضعيك 

 . "الصحن
ذا دل يفهم بأنو كا. جعليو يفعل ذلككا، أمسكي يديو إذا دل يكن جاىزا لتشكيل العجينة

عندما . يف تشكيل العجينة حىت يتوصل إذل نتيجة ساعديومعو ك  كاصليعليو صنع الصحن 
لصحن األكؿ اؼبصنوع من كاأماـ الصحن  اغبقيقي  ويضعي من تشكيل الصحن الثاين ينته

 . العملية مع األجساـ األخرل كرِّرمكافئيو يف اغبُت ك   ،"صحن: "قورلالعجينة ك 
 

 ـ 2تشكيل العجينة ـ  (136
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  سنوات. ٗ ،ٖ التحكم: يد،عُت ػ  التنسيق
  سنوات. ٗ ،ٖ: اليدين بُت التنسيق، اغبرمة الدقيقة
  سنوات. ٗ ،ٖ البصرم:اإلحساس 
  سنوات. ٗ ،ٖ اغبركة: ،التقليد

اخ تنسزيادة القدرة يف إسعبية ك الصحيح لؤلدكات الل   ستعماؿتعلم اإلعُت ػ يد ك  التنسيقربسُت  :الهدف
  .ذات بعدين كجوأ

 . تعرب عن صور معينةسيطة ب تشكيل العجينة لصناعة أشكاؿ: الغرض
 التمرين صور إستعماؿ، أك أك مقطعة من اجملبلت تكوف معركفة، صورألجساـ مرسومة باليد عجينة: األدكات
 .  ٖ٘ٔرقم 

 إستعماؿ اآلف حاكرلإذا كاف دبقدكر موسى سبثيل األجساـ اغبقيقية بالعجينة  :اإلجشاء
صورة أماـ قطعتُت من العجينة ك  ضعي. ا ذات بعدينكجهصور ىذه األجساـ لتعليمو صنع أ

، موسى أنظر: " قورلمن أنو ينظر إذل الصورة ك  تأكَّدم، اعبسم اؼبرسـو يف الصورة ظبِّيى ك موس
موسى : "قورلالقطعة الثانية من العجينة ك  أَرِه، صنعي صحناكاقطعة عجينة  خذممث " صحن

 ضعي. يصنع الصحن ساعديو كيذا دل يعرؼ ما يفعل أمسكي يديو ك إ. "إصنع الصحن
: قورلك ( الصورةالصحنُت ك )كاجعليو ينظر إذل اجملموعة لصورة كاالصحن الثاين أماـ الصحن األكؿ 

 . مع الصور األخرل التمرين رِّرمكككافئيو . "صحن"
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 أجزاء من الكل  (137

  سنوات. ٗ ،ٖ التحكم: يد،عُت ػ  التنسيق
 

  سنوات. ٗ ،ٖ: ، اؼبعاعبةاغبركة الدقيقة
  سنوات. ٗ ،ٖ البصرم:اإلحساس 

  .ذبميع األجزاء بصورة صحيحة لتشكيل جسم كاملعرؼ على عبلقة األجزاء كمجموعة ك الت الهدف:
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  .ُتسمذبميع األجزاء دكف مساعدة عبسم متكوف من ق الغرض:

سيطة اليت تشكل جسما كرؽ ملوف أزكاجا من األشكاؿ الب إستعماؿب قطِّعي :اإلجشاء
 ء،خطا عموديا كسط كرقة بيضا رظبيأ (.الصورة أنظر)ذا اعبسم يعرفو أسامة كى، ند ذبميعهاع

أسامة أجزاء الصورة  يإعط. من الورقة بُتأحد اعبان لصقيها علىأك أجزاء اعبسم قومي بتجميع 
 من أنو تأكَّدم، ك كؿالورقة بصفة مشاهبة للجانب األبها على اعبانب األخر من ركِّ كيف يُ   رِهأك 

 . يراؾ عندما تقومُت بتجميع األجزاء
إذا دل  القطعتُت،جعليو هبمع ىذه كا، القطعتُت من جديد بُتقي ذلك اعبسم مث فرِّ  ظبِّي

يف  قيهاعلِّ مث ألصقي األجزاء على الورقة ك  تتوافق.لى ربريك القطعتُت حىت عيعرؼ ساعديو 
 ٗأك  ٖالصور إذل  قطِّعيعنده  سهبلالتمرين يصبح عندما ، ك غرفتو كي يعرؼ بأنك فخورة بو

  أجزاء.

 
 جميعها.وتـ تقطيع الصور  7.5.صورة

 

 المالقط  (138
  سنوات. ٗ ،ٖ التحكم: يد، عُت ػ التنسيق

  سنوات. ٗ، ٖ: ، اؼبعاعبةاغبركة الدقيقة
  سنة. ٕ ،ٔ البصرم:اإلحساس 

  .األشياء كبو اؽبدؼ قللقدرة على نكالتحكم يف اغبركة الدقيقة كاعُت ػ يد  التنسيقزيادة  الهدف:
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  .ا يف كارتوف أبيضضعهك أجساـ صغَتة بواسطة ملقط ك  ٙإلتقاط : الغرض
  .إخل..ة.، األنابيب الصغَت نة، كارتوف بيض فارغ، أجساـ صغَتة مثل اغبلقاتمبلقط صغَتة ليِّ : األدكات

توف فوؽ الكار  ضعيك بعثرم إثنُت أك ثبلثة من األجساـ فوؽ الطاكلة أماـ سليم  :اإلجشاء
ن من تأكَّدي، كعندما تغلق اؼبلقطكيف يفتح كي  أَرِهك " سليم أنظر: "مث قورل( الصورة أنظر)الطاكلة 

يهو كبو مكاف فارغ يف الكارتوف توجؼببلقط كي تلتقطي إحدل األجساـ ك نظره إليك إستعملي ا
سليم اؼبلقط لمث إعط . قط اعبسم يف اؼبكاف الفارغيساضغطي على اؼبلقط كي ينفتح ك ك 
 أَرِهبيدؾ األخرل ، ك يدؾ على يده لتوجيهو ضعيصحيحة ك يده بصورة يضع ساعديو كي ك 

تحكم يف اؼبلقط ساعديو كي يك " يف اؼبكاف الفارغ ضع: "قورلإحدل األجساـ على الطاكلة ك 
 . سقطو يف مكانو يف الكارتوف األبيضيُ يلتقط اعبسم ك ل

 يضع يعرؼ أين غ كي ريو اؼبكاف الفار بداية  البد أف تُ اليف 
ُ
ال يبكنو يف ، ك طلتقَ اعبسم اؼب

 من األجساـ كي اليل فقط قلال ضع، فلذلك عليك ك ط سول جسم  كاحد أك إثنُتالبداية إلتقا
عندما تشعرين بأنو . التمريننجز فيها ، ككذلك كي يعرؼ عدد اؼبرات اليت يُ صاب باإلحباطيُ 

يف  ضعو: "قورل لو التمرينيعتاد على ما عند، ك من ضغط يدؾ على يده قلِّلياؼبلقط  يتحكم يف
م إذا كاف بإمكانو إهباد اؼبكاف احملدد دكف نظر كادكف اإلشارة إذل اؼبكاف " اؼبكاف الفارغ
 . مساعدتو
 
 
 

 .لقات موضوعة في منتصف كارتون البيضوحـ مكعبات  8.5.صورة

 خط خطوط أفقية (139

  سنوات. ٗ ،ٖ :الرسم ،يد ػ عُت التنسيق
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  سنوات. ٗ ،ٖ اؼبعاعبة: الدقيقة،ركة اغب
  .طوير القدرة على الرسمكتربسُت التحكم يف اليد  الهدف:

  .رسم ثبلث خطوط أفقية بربط سلسلة من النقاط: الغرض 
   (.ماركور) م لبادقل، ـقبلكرؽ، أ: األدكات

ن ؾبموعات م ٙأك  ٘سلسلة من األكراؽ برسم  حضِّرماؼباركور  إستعماؿب :اإلجشاء
ساعديو كي ك  قلماعطو كاأمسكي يد مراد . (الصورة أنظر)سم  ٕالنقاط تكوف متباعدة حبوارل 

كبو النقطة  القلمؾ رِّ يده كي وبُ  كجِّهيك " إجذب: "، قورلناحية اليسار على النقطة القلميضع 
 . اؼبتواجدة يف اليمُت

ؾ ين بأنو بدأ وبرِّ من قبضتك على يده عندما تشعر  قلِّليمرات عديدة ك  التمرين كرِّرم
 بُتعلى رسم خط مستقيم ما  كعندما يصبح قادرا كرقة أكملها،كل  كافئيو على. بنفسو القلم

جعليها يف كل مرة كاالنقاط  بُتما سم زيدم يف اؼبسافة تدرهبيا ٕبنحو نقطتُت متباعدتُت 
 . خفيفة
 
 
 
 

 ..ـالربط ما بين النقاط9.5.رةو ص  

 

 رسم دوائر (142

  سنوات. ٗ ،ٖ الرسم: يد،عُت ػ  التنسيق
  سنوات. ٗ ،ٖ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 
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  .تنمية القدرات األساسية للرسم الهدف:
  .صورة بسيطةسلسلة من النقاط لتشكيل دائرة تكمل  بُتالربط  الغرض:
  .(ماركور ) م حرب قل، مقلكرؽ، : األدكات

الدائرة جزءا  تكوفة يف صفحة ك ، كل كاحدلبسيطةصور اإختارم عددا من ال :اإلجشاء
لكن يكوف رسم الدائرة بالنقاط اليت تعملي اؼباركور لرسم ىذه الصور ك ، إسىاما من ىذه الصور
 . (الصورة أنظر)هبب أف تربز بوضوح 
 هيكجِّ . ؽبا اعبزء اؼبنقوص بيٍِّتالشيء اؼبرسـو يف الورقة ك  ظبِّيككرقة عمل ك  قلماإعط ؽباجر 

عندما تفهم اؼبطلوب منها، من مساعدتك تدرهبيا  قلِّليك  م الدائرة بربط النقاطيدىا كي ترس
 األخَت إستعملي كيف. تكوف خفيفةيل من النقاط ك قلإستعملي ال التمرينعندما يسهل عليها ك 

إذا كانت قادرة على رسم اعبزء اؼبنقوص دكف  بلحظيالرسم لكن دكف رسم النقاط كي تنفس 
 .ةمساعد

 
 .ـ إتمام صورة بالربط بين النقاط.12.5.رةصو 

 

 المقص إستعمالب القص  (141

  سنوات. ٘ ،ٗ التحكم: يد،عُت ػ  التنسيق
  سنوات. ٘ ،ٗ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 
  سنوات. ٘ ،ٗ اليدين: بُت التنسيق الدقيقة،اغبركة 
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  .العُت ػ يد لتنسيقكازيادة التحكم يف اؼبقص  الهدف:
  .، ماركوركرؽ، مقص: األدكات

 م اللبادقل ستعماؿاسم ب ٕقطعة كرؽ أبيض على شكل لفائف عرضها  قطِّعي :اإلجشاء
يزيد كاحدة من  يعطكاسم  ٘خطوطا عريضة سوداء على اللفائف طوؽبا  ارظبي. (اؼباركور)

. الورقة مرة كاحدةديو بصورة صحيحة كي يبسك اؼبقص ك ي ضعساعديو على ك اللفائف كمقص ك 
يده   كجِّهي، القص خارج اػبط حاكؿهر تائها أك إذا ظ. "ص قُ  " لو:قورل خطا على الورقة ك  هأَرِ 

 . افئيو يف اغباؿكككي يكوف القص قرب اػبط 
د القص اعندما يعت، ك دة حىت يتمكن من القص دكف مساعدةمرات عدي التمرين كرِّرم
كاف م إذا  نظر كااإلشارة  دكف" صق"و شفهيا فقط أم بقولك يوجِّهت أف حاكرلدكف مساعدة 

 . يقصو بطريقة صحيحةدبقدكره إهباد اػبط دبفرده ك 
 

 تقطيع الصور  (142

  سنوات. ٘ ،ٗ التحكم: يد،عُت ػ  التنسيق
  سنوات. ٘، ٗ اليدين: بُت التنسيق الدقيقة،اغبركة 

  .اؼبقص إستعماؿالقص بدقة ب الهدف:
  .تقطيع صور بسيطة دكف مساعدة الغرض:
  .ـقبلأ مقص، تلوين،ـ ألبو  األدكات:

 ،(ٔٗٔ)التمرين مت قص الورقة باتباع اػبط كما يف  السابق اآلف شيماء تعلَّ  :اإلجشاء
أين تكوف  ي ألبومات فبلوءة بعناصر للتلوينستعملكاكيف تقص الصور   التمرينميها يف ىذا علِّ 

 يف حاكرل .يسهل على شيماء قصها دكف خطأكي الصور عندىا ؿبيط مرسـو خبط أسود قامت  
إذل اػبطوط اؼبنحنية إذا  نتقليا، مث ي الصور اليت ربوم خطوطا مستقيمةالبداية أف تستعمل
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ستطاعتها اهنا حسب جعليها تلوِّ كاكرقة التلوين من األلبـو  قطِّعي. أهنا تستطيع ذلك الحظتِ 
ذل صوؿ إيسهل عليها الو الصورة كي  قطِّعي. ا على سبييز أجزاء الصورةىساعدألف التلوين ي

ا اػبط الواجب قصو طوال أَرِىك  جيِّدامن أهنا سبسكو  تأكَّدماػبطوط باؼبقص كأعطها مقصا ك 
لورؽ كي تقطع يف كاعندما تصل إذل زاكية ساعديها يف تدكير اؼبقص  ،"قصي شيماء : " قورلك 

ؽبا  ٍتبيِّ ألصقي الصورة يف كتاب لتُ نتهي من القص كافئيها يف اغباؿ ك عندما ت. اإلذباه الصحيح
 . وتْ فتخارؾ بالعمل الذم أقبزَ امدل 
 

 ـ1لوحة البراغي ـ   (143

  سنوات. ٘ ،ٗ التحكم. يد،عُت ػ  التنسيق
  سنوات. ٘ ،ٗ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 

  .عُت ػ يد التنسيقزيادة  :الهدف
  .براغي ذات نفس األبعادك ( ecrous) موالت صا ٖذبميع لوحة خشب بالرباغي مع : الغرض
براغي ، ك صاموالت ٖ، (مك سم يف الس   ٕسم عرضا ك ٓٔسم طوال ك  ٖٓ) لوحة خشب : دكاتاأل

 . ذات نفس األبعاد

  
 

 .ببراغيـ لوحة  11.5.صورة

 ٖ)تغرزم فيها الرباغي لوحة اػبشب ك  ضعيالبد أف ت التمرينقبل الشركع يف  :اإلجشاء
دبقدار من أسفل اللوحة ( la tige) ربغي اؽ البطريقة ىبرج فيها س( ذات نفس القياسبراغي 

الصامولة  خذممن نظره كبوؾ،  نتأكَّديعندما تك " عمر أنظر: "قورل ،(الصورة  أنظر) سم  ٕ
تقط الصامولة الثانية بكماشة ساعديو كي يليد عمر ك  خذمأدخليها يف الربغي برفق مث األكذل ك 
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: قورلالصامولة األخَتة ك  أَرِه األخَت كيف ،يندخل الصامولة يف الربغي الثاهي يده كي يُ كجِّ يده، ك 
مرات عديدة  العملية كرِّرم،  التمرينساعديو على إهناء إدخاؽبا إمدحيو ك  حاكؿإذا . "أدخلها "
ال تشًتطي عليو إدخاؿ الصامولة  . من إهنائو دكف مساعدة يتمكن ة من مساعدتك حىتقللمُ 

 . ف ينجح يف لف الصامولة لفة أك لفتُت فقطكلها يف الربغي ألنو يف البداية من احملتمل أ

 ـ 2ـ  لوحة البراغي (144

  سنوات. ٘ ،ٗ التحكم: يد:عُت ػ  التنسيق
  سنوات. ٘ ،ٗ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 

  سنوات. ٘ ،ٗ البصرم:اإلحساس 
  .األبعاد بُتلتمييز كازيادة التوافق العُت يدكم  الهدف:
  .تلفة األبعادات صاموالت ـبلوحة خشب كبراغي ذ بُتاعبمع : الغرض
صاموالت ـبتلفة  ٖ، (سم يف السمك  ٕسم عرضا ك  ٓٔسم طوال ك  ٖٓ(لوحة خشب : األدكات
  .األبعاد

لرباغي البسيطة، إصنعي كااللوحة  بُتمع عندما يصبح إلياس قادرا على اعب :اإلجشاء
للوحة فوؽ الطاكلة أماـ ا ضعي. براغي ـبتلفة األبعاد ٖ ستعماؿاكثر تعقيدا بألوحة برباغي 

من  تأكَّدممولة ك ، أمسكي يده كساعديو كي يلتقط صاوحةللياس كبعثرم الصاموالت حوؿ الإ
، لرباغي حىت ذبدين الربغي اؼبناسبقومي بتجريب الصامولة على كل ا  .إذل اللوحة أنو ينظر

قورل مشاال ك يبينا ك  برأسكأشَتم ك  يسمغَت اؼبناسب إبتعلى الربغي  الصامولة بُترِّ عندما ذبُ ك 
ساعديو ك " نعم: "قورلك كبو األماـ ضي رأسك كعند إهبادؾ للربغي اؼبناسب خفِّ  ،"ال: "دكءهب

 . الصامولة ضععلى ك 
ذا كاف م إأنظر ، ما تكونُت قد ساعدتيو يف الثانيةعند، ك لثالثةكامع الصامولة الثانية   كرِّرم

عدـ مساعدتو إال عند الضركرة حىت  مع كرِّرم. إهباد الربغي اؼبناسبدبقدكره إلتقاط الثالثة ك 
 . يتمكن من إهناء عملو
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 كارتون برباط   (145

  سنوات. ٘ ،ٗ التحكم: يد،عُت ػ  التنسيق
  سنوات. ٘ ،ٗ التحكم: الدقيقة،اغبركة 

  سنوات. ٗ، ٖ: مل سلسلة، عاإلدراؾ اؼبعريف
  .تنمية كفاءات الربط اؼبنظم الهدف:
  .قب من اللوحة تنفيذا لؤلمرإدخاؿ خيط يف كل ث الغرض:
  .، رباط حذاءك بثقوب يف ؿبيطوظبِّيكارتوف : األدكات

يف البداية عليك . كل ثقب بأصبعو جعليو يلمسكاعبماؿ كارتوف الرباط  بيٍِّت :اإلجشاء
 اإلذباه اؼبعاكس ألقارب كيفكبو الثقب اؼبوارل كي يتعلم مبلمسة الثقوب بانتظاـ يده  وجِّهيتأف 

اليمٌت  ، مث ساعديو على مسك الرباط بيدهريو بلمس كل الثقوب يف كل مرةذكِّ ، ك الساعة
رؼ طمث ساعديو على مسك  ،"ىكبو األعل: "ميو باإلذباه قائلةإدخالو يف الثقب األكؿ، أعلك 

ـ يده يقدِّ ك " دعو يسقط"رجو من الثقب قورل عندما ىبُ ك  ،"إجذب: "قورلالرباط باليد اليسرل ك 
 . عند كل ثقب" اجذب"ك" ىإدفع كبو األعل: "من جديد قورل لوقط الرباط ك اليمٌت كي يلت

إذا بدأ يف  ك. بانتظاـ  التمرين يف إقباز ساعديولدائم ؽبذه التعليمات يكاالتكرار الثابت 
مراقبتو كي ترين مدل تذكره لتوجيهاتك  كاصليك  اكلي، إسحيب توجيهاتك  إقباز الشطر اؼبوارل

 . اكزة الثقبعدـ ؾبك ( كبو األعلى)

 

 

 ـ كارتون برباط. 12.5.صورة
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 كتابة حروف كبيرة (146
  سنوات. ٘ ،ٗ الرسم: يد،عُت ػ  التنسيق
  سنوات. ٘ ،ٗ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 

  . ػ يدُتع التنسيقربسُت درة على الكتابة حبركؼ الطباعة ك تطوير الق الهدف:
  .النقاط لتشكيل حركؼ كبَتة بُتالربط  الغرض:

  .، ماركورمقلكرؽ، : دكاتاأل

ة باؼباركور لتدؿ طين نق، لوِّ لعمل برسم نقاط سبثل ؿبيط اغبركؼأكراؽ ا حضِّرم :اإلجشاء
األكراؽ األكذل ال تتضمن سول . ستعملي سهاما لتدؿ على اإلذباه لكل خطكاعلى البداية 

 . (الصورة  أنظر) حركفا إلذباىات مستقيمة 
، أعطها توجيهات شفوية بسيطة يف الوقت ا لرسم اغبركؼيدى كجِّهيلفاطمة ك  قلماإعط 
لئلشارة إذل اإلذباه " كبو األسفل " يبكنك أف تقورل  A، مثبل اغبرؼ ُت فيو احمليططِّ الذم زبُ 

نقاط خفيفة  ضعتدرهبيا كبو ك  إنتقليعندما تتمكن من ذلك ك . بالنسبة للخطوط الثبلثة
مكاهنا عمل حركؼ باإلستناد فقط إذل توجيهاتك م إذا كاف بإنظر امث يف األخَت  .متباعدةك 

 . الشفوية
 

 
 
 

 ـ الربط بين النقاط لتشكيل الحروف. 13.5.صورة
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 ربعاتومرسم دوائر   (147

  سنوات. ٘ ،ٗ الرسم: يد،عُت ػ  التنسيق
  سنوات. ٘ ،ٗ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 

  .عُت ػ يد سيقلتنكاربسُت كفاءة الرسم  الهدف:
  .ؼبربعاتكاالنقاط لرسم الدكائر  بُتالربط : الغرض
  .، ماركورمقلكرؽ، : األدكات

يكوف ؿبيط ل مرسومة فيها إما مربع أك قرص ك سلسلة من أكراؽ العم حضِّرم :اإلجشاء
ما هيضعك  قلماكرقة ك  خذم متقاربة.النقاط اليت تكوف كاضحة الرؤيا ك ر بلقرص مؤشَّ كااؼبربع أ

عند ربريك سبابتها من نقطة  الورقة.عي هبا ؿبيط الشكل على بِ أتْ مسكي سبابتها ك اب مناؿ ك قر 
 بُتا كي تربط ساعديهك  قلماأعطها كبعد فعل ذلك أكثر من مرة  ،""نقطةقورل:إذل أخرل 
 . "نقطة"تكرار كلمة  كاصليالنقاط ك 

 قلِّليالنقاط  بُتربط عندما تتمكن من ال، ك كرقة جديدة يف كل مرة ستعماؿامع   كرِّرم
على  ارظبيكرقة بيضاء ك  خذمفيها حىت تصبح أربع نقاط لكل شكل مث خفِّ من عدد النقاط ك 

 . م ىل يبكن ؼبناؿ أف ترسم نفس الشكل يف اعبهة اؼبقابلةنظر كاإحدل جهتيها قرصا أك مربعا 
 

 خطوط مائلة و متقاطعة الرسم: (148

  سنوات. ٘ ،ٗ الرسم: يد،عُت ػ  التنسيق
  سنوات. ٘، ٗ: ، اؼبعاعبةركة الدقيقةاغب

  .عُت ػ يد لتنسيقكافاءة الرسم ربسُت ك الهدف:
  .خطوطا متقاطعةالنقاط لتشكيل خطوطا مائلة ك  بُتالربط : الغرض
  .، ماركورمقلكرؽ، : األدكات
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 ـ الربط بين النقاط. 14.5.صورة

يا على شكل من األكراؽ مرسومة فيها نقاطا كاضحة الرؤ ؾبموعة  حضِّرم اإلجشاء:
كوف بلوف ـبالف لتدؿ تنقطة كبَتة نوعا ما  ضعلو ، إستعملي اؼباركور متقاطعةائلة ك خطوط م
 بُتيده كي يربط  كجِّهيك  قلما، أعطو وم خطوطا مائلة، إبدئي باألكراؽ اليت ربعلى البداية
ؾ إذا شعرت بأنو بدأ وبرِّ . ىت ينتهي من كل خطح" نقطة...ة.نقط...ة.نقط: "قورلالنقاط ك 
 .. نقطة...ة.نقط..ة.نقط: ستمرم يف القوؿايده لكن  وجِّهيتُ بنفسو ال  القلم

، عندما سـو النقطية للخطوط اؼبتقاطعةباإلنتقاؿ إذل األكراؽ اليت ربتوم على الر   كرِّرم
إذا استطاع ربط ك . خفيفةمع كوهنا يل من النقاط قليصبح أكثر خربة إستعملي اليتمكن ك 

م ىل نظر كاخطُت متقاطعُت  كلو خطا مائبل أ ارظبي، سم ٘نقطتُت صغَتتُت لرسم خط طولو 
 . النقاط إستعماؿؾ دكف تقليديبكنو 

 
 النموذج الرسم: (149

  سنوات. ٘ ،ٗ الرسم: يد،عُت ػ  التنسيق
  سنوات. ٘ ،ٗ باليد:اؼبعاعبة  الدقيقة،اغبركة 
  سنوات. ٘ ،ٗ اغبركة: ،التقليد

  .القدرة على رسم األشكاؿك  القلمالتحكم يف  يد،عُت ػ  التنسيقربسُت  الهدف:
  .مبوذج كرقي دكف مساعدة إستعماؿرسم األشكاؿ اؽبندسية البسيطة ب الغرض:
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  .، كرؽمقلك، يظبكرؽ كارتوف : األدكات

دكائر الغلي  يف شكل مربعات ك  مباذج مقطعة من كرؽ الكارتوف حضِّرم :اإلجشاء
النموذج األكؿ  ضعيمث . ا جانبا كي يبلح  أمُت عدد اؼبرات اليت يعمل فيهاهيضعمثلثات ك ك 

  كرِّرمدىا  بع، ( pochoir)ديو يف توجيو أصبعو داخل النموذجعلى كرقة أماـ أمُت كساع
فئيو اككالثالث ك  مع النموذج الثاين  كرِّرم. ما رسم أَرِهأبعدم النموذج ك بيده ك  القلم إستعماؿب

، النموذج بشكل جيد ستعماؿكالرسم اه حىت يتمكن من من توجيهك ليدِ  قلِّلي، بعد كل إقباز
على النصف على نصف الورقة ك ... (  مثلث أك مربع) لو رظبا  ارظبيعندما يصبح أكثر خربة ك 

يل قلالنموذج مع ت ستعماؿاالرسم دكف  كاصليرظبك. يده كي يرسم مثل  كجِّهياآلخر 
  الشكل.ليده حىت يتمكن من رسم  توجيهك لو
 

 تحويل األشكال إلى صور الرسم:  (152

  سنوات. ٘ ،ٗ الرسم: يد،عُت ػ  التنسيق
  سنوات. ٗ ،ٖ البصرم:اإلحساس 

  .اػبياؿتنمية ربسُت كفاءة الرسم ك  الهدف:
  .ربويل أشكاؿ بسيطة إذل رسومات ألجساـ معركفة: الغرض

  .مقل كرؽ، األدكات:

دائرة )ؾبموعة من أكراؽ العمل يف كل كاحدة مرسـو عليها شكل كاحد  محضِّر  :اإلجشاء
الصورة  أنظر)ؿ الشكل إذل شيء يعرفو وِّ ألضبد كيف وبُ  بيٍِّتم ك قلكرقة عمل ك  خذم (،أك مربع

ن زيِّ يده كي يُ  كجِّهيك ا قلمأعطو  ".أرسم بيت  مربع، أضبد، أنظر ":قورلربعا ك م أَرِه مثبل: (،
ويل الكثَت من بعد مساعدتو يف ربك " بيت: "الصورة كقورل لو أَرِهإذل بيت مث  اؼبربع بتحويلو



 006      (عماد السعدني أخصائي التخاطب ) جروب 

 

~ 116 ~ 

 

د  النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ

 منظر كامن مساعدتك لو عندما يوشك على اإلنتهاء من رسم البيت  قلِّلي، اؼبربعات إذل بيوت
 . و يرسم أجزاءن كبَتة من الصورة بنفسوذبعلي أف حاكرلتدرهبيا ، ك إذا كاف قادرا على إسبامو لوحده

 
 ـ إتمام صورة بالربط بين النقاط. 15.5.صورة

 

 كتابة إسمو بحروف الطباعة (151

 سنوات. ٘ ،ٗ الرسم: يد،عُت ػ  التنسيق
 سنوات. ٘ ،ٗ: ، اؼبعاعبة باليداغبركة الدقيقة

 سنوات. ٗ ،ٖ اؼبماثلة: اؼبعريف،اإلدراؾ 
  .اثلةلقدرة على اؼبمكاالكتابة باغبركؼ اؼبطبعية  يد،عُت ػ  التنسيقربسُت  الهدف:
  .الكتابة باغبركؼ اؼبطبعية إلسم الطفل عن طريق نسخ النموذج الغرض:
  .كرؽ أبيض م،قل ملوف،كرؽ  األدكات:

. سم ٘، ككل حرؼ بطوؿ يف كرؽ ملوف" A،M،I،N" اغبركؼ  قطِّعي اإلجشاء:
 (.م الصورةأنظر )  ،A، M، I، Nاغبركؼ لتشكيل كلمة  ضعيعلى كرقة بيضاء كبَتة ك 

 حضِّرمك  باحمليط،طية ربت اغبركؼ اؼبرسومة حركؼ نقك ط نفس اغبركؼ ربت النموذج ؿبي ارظبي
  األكراؽ.ؾبموعة من ىذه 

ها بيناغبركؼ اؼبقطعة كي يقارف أعطو يف البداية لعبة كرقة على الطاكلة أماـ أمُت ك  ضعي
ع حرؼ مقطَّ  كل  بُتلو كيف يقارف  بيٍِّت، إذا احتاج إذل مساعدة اغبركؼ اليت ربمل إظبو بُتك 
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كيف . ف ؿبيط اغبركؼ اليت ربمل إظبولوِّ ، مث اجعليو يُ حركؼ النموذج اؼبرسـو على الورقةمع 
 قورل:ال تساعديو إال إذا إحتاج لذلك ك ، ك والنقاط لطباعة إظب بُتاألخَت إجعليو يربط 

  النقاط. بُتربط يعندما ..  نقطة..ة.نقط..ة.نقط
ين اغبرؼ ، لوِّ حرفُت بُت، كيف كل مرة يباثل التمرينل و يف كل مراحاغبركؼ كاظبَ  كرِّرم

  كل مرةكيف. معك إظبو كرِّرو يذبعلي أف حاكرلىذا اغبرؼ ك  ظبِّياربطي النقاط لتشكيل اغبرؼ ك ك 
 . ال تستعملي إال كرقة كاحدة يف اغبصة. و ينطق بوذبعلي أف حاكرلإظبو ك  كرِّرم،  ينتهي من مرحلة

 
 تابة الحروف.كو ـ المماثلة  1665.صورة

 

 تكملة صور بسيطة: الرسم  (152

 سنوات. ٘ ،ٗ الرسم: يد،عُت ػ  التنسيق
 سنوات. ٘ ،ٗ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 

 سنوات. ٘ ،ٗ البصرم:اإلحساس 
  .إلدراؾ اؼبعريفكاتطوير كفاءة الرسم  الهدف:
  .تكملة الرسمتسجيل ما ينقص ك  صورة،النظر إذل  الغرض:
  .مقلكرؽ  األدكات:

لي عن جزء فِ غْ ار ألجساـ بسيطة يعرفها ىيثم لكن ؾبموعة من الصو  يظبأر  اإلجشاء:
، أمسكي سبابتو مقل، إعط ؽبيثم كرقة عمل ك (الصورة  أنظر) و يظبمهم من الصورة أم ال تر 

عندما ، ك يراقب الرسم أثناء ربريك أصابعو من أنو تأكَّدم. ساعديو كي يبسح ؿبيط الرسمك 



 008      (عماد السعدني أخصائي التخاطب ) جروب 

 

~ 118 ~ 

 

د  النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ

إلسباـ  القلم ستعماؿاساعديو يف  . "ناقص... أك......أك"  قورل:اؼبغفوؿ عنو تصلُت إذل اعبزء 
 . كرقة عمل ثانية خذمافئيو يف اغباؿ ك ككالرسم 

ربيو إذا كاف دبقدكره إهباد اعبزء الناقص دكف أف عندما يعتاد جِّ ك عدة مرات  التمرين كرِّرم
 . سبسحي بأصبعو على كامل الرسم

 
 ورة.ـ تكملة ص 17.5.صورة

 

 لرسومات وااألشكال  الرسم: (153

 سنوات. ٘ ،ٗ الرسم: يد،عُت ػ  التنسيق
 سنوات. ٘ ،ٗ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 

  .تطوير كفاءة الرسم الهدف:
  .ربط مباذج نقطية لتشكيل رسومات بسيطة الغرض:
  .، ماركورمقلكرؽ،  األدكات:

لعمل  انملو  امقل، إستعملي ترسومات عمل فيها نقاط ألشكاؿ ك كرقا حضِّرم اإلجشاء:
ساعدم ىاجر يف ربط النقاط إلسباـ الرسم  (.الصورة أنظر)أسهما ؼبعرفة اإلذباه نقطة البداية ك 

عندما تصبح لديها خربة ك  لوحدىا،تابعة األسهم دبتوقفي عن مساعدهتا إذا بدأت  ألشكاؿ،كا
  متباعدة.ؽبا نقاطا خفيفة ك  يظبالنقاط أر  بُتأكثر يف الربط 
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 ربط النقاط باتباع األسهم.ـ  18.5.صورة

 

 ـ 2لدبابيس ـ ا  (154

 سنوات. ٙ ،٘:  التحكم يد،عُت ػ  التنسيق
 سنوات. ٙ ،٘ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 
 سنوات. ٖ ،ٕ: اؼبسك  الدقيقة،اغبركة 

 سنوات. ٖ ،ٕ البصرم:اإلحساس 
  .توجيهو كبو اؽبدؼالشيء ك زيادة القدرة على مسك  الهدف:

  .دبوس على لوحة اإلعبلف فيها رسم وبوم قطع كرؽ ملونة ٕٔغرز  ض:الغر 
  .، كرؽ ملوفدبابيس قصَتة، لوحة قماشية األدكات:

يده   كجِّهييده كي يلتقطو هبدكء من رأسو مث  كجِّهيدبوسا أماـ سعيد ك  ضعي  اإلجشاء:
دبابيس دكف مساعدة يتمكن من غرز كل ال التمرين حىت كرِّرم اإلعبلنات.زه يف لوحة رِ كي يغْ 

نقطة على لوحة لتشكيل ؿبيط جسم ما أك  ٕٔألصقي كرقة فيها  ة.بصفة عشوائية على اللوح
 قورل:لو نقطة على الورقة ك  بيٍِّتدبوسا مث  أَرِه. بعثرم الدبابيس على الطاكلة أماـ سعيدك  ،كجو
الصحيح  ضعكبو اؼبو يده برفق  كجِّهيآخر غَت النقطة  ضعا يف مو ضعهك  حاكؿإذا  ،"ا ىناضعه"
  س.مع باقي الدبابي  رِّرمكك
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دكف " يف النقطة  ضع" أك " ىنا  ضع: " آلخركااغبُت  بُتقورل لو  التمرينؼبا يعتاد على 
، إذا ظهر قطة الفارغة كي يغرز فيها الدبوسم ىل يتمكن من إهباد الننظر كا ضعلو اؼبو  تبيٍِّتأف 

 . ر باليأسالنقطة بسرعة كي ال يشع أَرِهأنو تائو 

 كتابة األرقام   (155
 .سنوات ٙ ،٘ الرسم: يد،عُت ػ  التنسيق
 سنوات. ٘ ،ٗ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 

  .تطوير القدرة على الكتابة الهدف:
  .متابعة رسومات لرسم عدد من اغبركؼ الغرض:
  .، ماركورمقلكرؽ،  األدكات:

من أف النقاط مرئية  تأكَّدمك ( سم ٓٔ)طة ألعداد كبَتة أقبزم رسومات منقَّ  اإلجشاء:
سهما لئلشارة إذل أأك األخضر للتأشَت على البداية ك األضبر إستعملي اؼباركور  ة.متقاربة يف البدايك 

يده للربط  كجِّهيك  قلماأعطو أماـ ماجد ك كرقة عمل على الطاكلة  ضعي (.الصورة أنظر)اإلذباه 
ك ال يهم  ، ك كل عدد ينتهي منو  ظبِّيطة ك بنق يف كل مرة يلتقي فيها" نقطة "  قورل:النقاط ك  بُت

 . إذا تعلم إسم العدد يف اغبُت ألنو سيعتاد ظباعو
فيها يف كل خفِّ ك يلة لكل عدد قلنقاطا  ضعي مساعدة،عندما يتمكن من ربط النقاط دكف 

إجعليو ينسخ العدد  قلعندما يصل إذل أربع نقاط يف العدد أك أك  ة.قاسب تكوف مرة أم ال
يف البداية حددم كرقة أك إثنتُت يف كل . ماد على النموذج النقطي األخَت الذم أهناهباإلعت

 . بعُت اإلعتبار مدل قدرتو خذعي  مع األحصة مث كسِّ 

 
 ـ تخفيف النقاط في تمرين األرقام. 19.5.صورة



 020      (عماد السعدني أخصائي التخاطب ) جروب 

 

~ 121 ~ 

 

د  النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ

 المتاىة (156

 .سنوات ٙ ،٘ الرسم: يد،عُت ػ  التنسيق
 سنوات. ٙ ،٘ اؼبعاعبة: الدقيقة،اغبركة 
 سنوات. ٙ ،٘ اللغة:إدراؾ  اإلدراؾ،
  .طوير قدرة الرسمكت القلمربسُت التحكم بالسيالة أك  الهدف:
  .سم ٕخطُت متوازيُت متباعدين ب  بُتإسباـ متاىة بسيطة برسم خط  الغرض:
  .أكراؽ العملا كغطاء عند إعادة توظيف ستعماؽب، أكراؽ من الببلستيك شفافة إلمقلكرؽ،  األدكات:

 ٕرم ؾبموعة من اؼبتاىات البسيطة برسم خطُت متوازيُت متباعدين ب ضِّ ح جشاء:اإل
إذا كاف فبكنا غطي كرقة العمل بورقة ، ك إال متاىة كاحدة يف صفجة الورقة ضعي، ال تسم

إبدئي دبتاىات بسيطة ال تتجاكز اػبمسة أك العشرة . ا الحقاإستعماؽبببلستيكية شفافة إلعادة 
 بُتترسم خطا لسلول كيف تبدأ من اليسار ك  بيٍِّت (، ٔرقم الصورة  ظرأن) سنتيمًت طوال 

  ة.اػبطُت يف اؼبتاىة الثاني بُتيدىا كي تبقى  كجِّهيك  القلمأعطها  ،اػبطُت كبو اليمُت
عندما يصبح لديها ك  ،اػبطُت بُتمن مساعدتك حىت تتمكن من البقاء منتظمة  قلِّلي
 (،ٕالصورة رقم  أنظر)ية أكثر برسم صور يف طريف اؼبتاىة سلِّ ؽبا متاىات مُ  ضعيخربة  أكثر 

  ة.ساعديها بإعطائها توجيهات شفوية بسيطك 

 
 ـ متاىة بسيطة. 22.5.صورة
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 ـ متاىة صعبة. 21.5.صورة

 

 رسم شخص  (157

 سنوات. ٙ ،٘ الرسم: يد،عُت ػ  التنسيق
 سنوات. ٘ ،ٗ ة:إستقباؿ اللغ ،اإلدراؾ اؼبعريف

 سنوات. ٘ ،ٗ ة:اغبرك ،التقليد
  .هم اؼبصطلحات اؼبتعلقة بأعضاء اعبسمكفتنمية قدرات الرسم  الهدف:
  .إنساف دكف مساعدة كجورسم صورة  الغرض:
  .مقل ؽ،كر  األدكات:

أجليب  م،قلكل كاحد منكما أمامو كرقة ك   ة،جبانب سلمى بقرب الطاكل إجلسي اإلجشاء:
 قورل:ا الدائرة ك أَرِى ك،دائرة على كرقت رظبيكا ،"الرأس  سمُ م سلمى أرْ أنظر " قورل إنتباىها ك 

ساعديها يف البداية إذا كاف األمر  ،"رأسا  ارظبي ؾ،دكر "  ا:مث أعطها كرقتها كقورل ؽب. "رأس "
" نرسم العينُت "قورل:م إنتباىها مرة أخرل كبو كرقتك ك عندما ترسم الرأس أثَت ك  ك،يتوجب ذل

" العينُت  ارظبي ،"دكرؾ " قورل:ا مرة أخرل كرقتها ك أَرِىك  ك.أضيفي عينُت بسيطتُت على رظبك 
  ة.ال تساعديها إال عند الضركر ك 
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 دؾِ قلتُ رسومات بسيطة تستطيع من خبلؽبا أف  يظبر كاالعملية لكل جزء من اعبسم  كرِّرم
يف  م.بعد الرسء اعبسم اليت رظبتها قبل الرسم ك يف كل مرة أجزا سمِّيأف ت تنسي كال ة،بسهول
مث أضيفي أعضاءن أخرل بالتدريج  م،اعبسفي سول جزءين أك ثبلثة من أعضاء وظِّ اية ال تُ البد
 . إخل ....ف.األسنا ،األذنُت ر،الشع ف،األن م،الف ،العينُت :مثبل

 

 الرسم بالتصنيف  (158

 سنوات. ٙ ،٘ الرسم: يد،عُت ػ  التنسيق
 سنوات. ٗ ،ٖ ف:التصني ،اإلدراؾ اؼبعريف

  .قللرسم بشكل مستكاقدرة التصنيف أك الًتتيب لؤلشياء اػبياؿ ك  م،لرستطوير كفاءة ا الهدف:
  .التفكَت يف رسم جسم من نفس النوع الذم رظبو اؼبريب الغرض:
  .مقل ؽ،كر  األدكات:

كنو رظبها كيبتارم صنفا فيو ؾبموعة ـبتلفة من الرسومات يعرفها علي إخ اإلجشاء:
نرسم  قورل:كرقة ك  خذم (.بواخر ت،طائرا ت،سيارا) قللعب لوسائل الن و،فواك: بسهولة مثاؿ

أرسم  ة،اؼبوزة فاكه" قورل موزة ك  يرظبأ ،"التفاحة فاكهة "  قورل:ظبها ك تفاحة ك  ارظبي و،فواك
 . " موزة

رات كي ىبتار ما يريد رظبو أعطو خيا ة،عندما يصبح أكثر خربة يف رسم أصناؼ عديدك 
ال تًتكيو يرسم شيئا دكف أف ك " كلها فاكهة   ب،العن اػبوخ، اؼبوز،"  قورل:بعد رظبو التفاحة  مثاؿ
يف البداية من احملتمل مساعدتو يف رسم . كل األصناؼ اليت إعتادىا  إستعماؿب  كرِّرم .هار ىبت

 .ـؿبتويات األصناؼ األخرل حىت يتعلم كيف يصنف األجسا
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 اإلدراك المعرفي( 6)
PERFORMANCE COGNITIVE 

 : صلُتصنفُت متَّ يف ىذا الفصل أدرجنا 
  م.لرمز كاإليبائي كاالتلقي اؼبفهـو لوسائل اإلتصاؿ الشفوم  (ٔ
  ة.لًتتيب يف ؾبموعكاالتصنيف  ،assortirكفاءة النتائج مثل اؼبماثلة  (ٕ

ىذه اإلدراكات  ة.لفهم للمعلومات تأيت من البيئكاكل اإلدراكات األساسية إذباه التنظيم 
" قمنا جبمع  ل. تعترب اللغة كاجبة إلسباـ سبارين ىذا الفصتسهل باللغة اؼبتلقاة لكن مع ىذا ال

يف قسم كاحد ألف الكثَت من األطفاؿ التوحديُت غَت " سبارين اإلدراؾ " ك " تلقي اللغة 
 . متساكيُت يف درجة فهم ىذه العمليات

بعض األطفاؿ يتوصلوف إذل فهم قدرات اإلدراؾ غَت اللفظية بسرعة مقارنة باؼبدركات 
 لتطبيقاكل أنواع القدرات يعترب ضركريا يف  اآلخرين.و العكس عند األطفاؿ كى ة،وياللغ
  ل.بد من اإلتفاؽ يف اإلستجابة اؼبناسبة عند الطفكالؼببلءمة كا

كفهم لكل كن ال نعتربىا  كلعموما التطبيق إف األمثلة اؼبختارة يف ىذا الفصل فبكنة 
ة لتعليم األكامر مثل وجهالتمارين اؼب وى" اللغوم اإلستقباؿ"ما يهتم بو  بُتإف من  ت.اغباال
أظباء األشياء ك  يبل قبد أظباءقل مستول أعلى كيف" إذىب "  ،"توقف "  ،"تعاؿ " ،" إجلسي"

  ؼ.غبر كالفعل كاصببل فيها اإلسم أعضاء األسرة ك 
جملانسة عتمد على اؼبماثلة أك اكتأما التمارين األخرل اليت ال تعتمد على األكامر اللفظية 

ييز األغذية عن األجساـ األخرل كسبميعها حسب النشاط كذبمقارنة األجساـ بالصور ك 
  .موعات كلها تدخل يف اإلدراؾ اؼبعريفكؾبتصنيفها يف أقساـ ك 
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يتعلمها الطفل بسهولة عندما يعرؼ أظباء األشياء لكن لنشاطات اإلدراكية أك اؼبعرفية كا
إلدراكية مهمة جدا كمقدمة لكفاءات كاالقدرات اؼبعرفية  ىذه م.فبكن تعلمها دكف معرفة اإلس

 ة.يف كرشات ؿبميمستقببل الًتبية اليت هبب أف يتعلمها الكثَت من أطفالنا كي يشاركوا 
  

 معرفة إسمو  (159

  سنة. ٔ ،ٓ ة:تلقي اللغ ،اإلدراؾ اؼبعريف
  سنة. ٔ ،ٓ ي:اإلحساس السمع

  .يو بإظبوالنظر إذل الشخص اؼبتكلم عندما يناد الهدف:

، إذا ئادكىبصوت عاؿ " عمر " من حُت آلخر كعلى مدل اليـو قورل كلمة  اإلجشاء:
إبدئي بتكرار . إظبو رِّرمكككي كبو ؾبالو البصرم دث إستجابة ربرَّ إذا دل وبُ . كافئيو يف اغبُتنظر كبوؾ 

ؽ دِّ إف دل وبُ افئيو إذا التفت كبوؾ حىت ك ككو د منيشدإظبو كل ثبلث أك أربع دقائق على قرب 
عندما  بينكما يبدأ باإلستجابة لك زيدم من اؼبسافة اليت تفصل ندما كع ك،بعينيو يف عيني

  .طيلة اليـو بعمل سبارين أخرل أك باللعب معو اإلجراءيبكنك العمل هبذه  و.تنادي
 

 اإلشارة إلى أشياء محبوبة  (162

  سنة. ٔ، ٓ ة:تلقي اللغ ،اإلدراؾ اؼبعريف
  .الرغبات دكف التلف اإلشارة إذل قدرة على تطوير ال الهدف:
  .سبديد اليد كبو شيء مفضل دكف اإلوباء إليو الغرض:
  .حلول أك لعبة مفضلةاألدكات:

ال تًتكيو  و.ا فوؽ الطاكلة أمامهيعكضر لعبة مفضلة لديو أك حلول كْ لبَ  أظهرم اإلجشاء:
  كجِّهيوبعدىا  و،ا لأَرِىيو ينظر كبوىا مث إجعل ا.اؼبكافأة حىت يشَت إليها بيده أك يتجو كبوى يأخذ
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ندما كع ر.مرات عديدة طيلة النها التمرين كرِّرم ا.ىخذريها لك قبل أف تسمحي لو بأكي يُ 
ذا باغتنامك لكل فرصة كى شجِّعيوو فكرة إظهار الشيء حىت ك إف ساعدتعلى يعتاد بكر 

 ة.اإلشار  إستعماؿلتعبَت عن رغباتو بتدرهبيا من مساعدتك إذا شعرت أنو يبكنو ا قلِّلي ة.متاح
إحرصي على مكافأتو كل مرة  ا.همبينعندما يبدأ باإلشارة بنفسو أعطو شيئُت كي ىبتار ك 

يف البداية قد يشَت تدرهبيا إذل رغباتو  ة.يستعمل فيها اإلشارة إذل شيء يفضلو بصفة عفوي
ساعديو كي يكوف يف سبابة ك طريق ال نبالتدرج كي يريك شيئا ع شجِّعيو ا،بتمديد يده كبوى

  ة.ة صحيحضعيك 
 

 المجيء إستجابة للنداء  (161

  سنة. ٔ، ٓ ة:إستقباؿ اللغ ،اإلدراؾ اؼبعريف
  .ربسُت فهم األكامر اللفظية الهدف:
  .اجمليء إستجابة لؤلمر اللفظي الغرض:

ن ؾبموعة م  لديول كاحد منهما كك التمرينىذا هبب اإلستعانة بشخصُت لتنفيذ  اإلجشاء:
يقوؿ  د.آمنة كاقفة جبانب اؼبساععلى مقربة مًت كاحد ك  هساعدم ُمقاِببلهبلس اؼبريب  ت.اؼبكافآ
ية آمنة كي تتحرؾ كبو يدفع اؼبساعد يف البدا ة،د يده اليت ربتوم على مكافأكيب" تعارل "   اؼبريب

ىا كبو اؼبساعد كي عندىا يقـو اؼبريب بتدكير ك  ا،عندما تتجو كبو اؼبريب تتلقى مكافأهتاؼبكافأة ك 
  ه.اؼبساعد بدكره يقـو بنفس العملية أم يبد يده باؼبكافأة كي تتحرؾ آمنة كبو ك  و،تقابل

م ىل نظر كايل من توجيهها تدرهبيا قلمرات يف اغبصة الواحدة مع الت ٘إذل  ٗ من كرِّرم
أمسكيها  ؤلمر اللفظياالستماع لت التحرؾ قبل حاكلإذا  ي.بإمكاهنا اإلستجابة لؤلمر اللفظ

  :بالنحو التارل" تعارل " إذا أتت إستجابة لؤلمر إبدئي بتعميم فهمها لكلمة  ر،حىت تسمع األم
 . مريها باجمليءأمن إنتباىها مث  تأكَّدمك " تعارل " قورل ؽبا عدة مرات يف اليـو  أ ػ



 027      (عماد السعدني أخصائي التخاطب ) جروب 

 

~ 127 ~ 

 

د  النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ

  ؾ.عندما تكوف بقربك لكن ال ترا" تعارل " ب ػ قورل ؽبا 
  ك.تأيت إليكأنت كراءىا كي تلتفت كبوؾ ك  "تعارل " ج ػ قورل ؽبا 

  ا.هيال تتعدّ قي ىذه اؼبراحل كاحدة بواحدة ك طبِّ 
 

 الجلوس إستجابة ألمر لفظي  (162

  سنة. ٔ، ٓ ة:تلقي اللغ ،اإلدراؾ اؼبعريف
  سنة. ٔ، ٓ ة:اغبرك ،التقليد

  .ربسُت فهم األكامر اللفظية :الهدف
  .اعبلوس إستجابة لؤلمر اللفظي الغرض:

  .من ضمنها كرسي صغَت خاص باألطفاؿ ي،كراس ٖ دكات:األ

سي الثالث على مسافة بصفة يكوف فيها كرسياف يقاببلف الكر الكراسي  ضعي اإلجشاء:
هبلس اؼبريب على  التمرين.هبب اإلستعانة بشخص ثاين يف ىذا  (،الصورة  أنظر) مًت كاحد 

اف أماـ كرسيهما كي تكوف عيٍت أظباء مقابلة يظبلف كاقفؼبساعد ك كاأظباء  ُمقاِببلالكرسي الثالث 
يساعد أظباء " بصوت كاضح فيجلس اؼبساعد ك  إجلسي"  :يقوؿ ؽبا اؼبريبك  س،فم اؼبريب اعبال
عدة مرات حىت تستجيب أظباء لؤلمر  التمرين كرِّرم ؿ.يكافئ اؼبريب أظباء يف اغباك على اعبلوس 
  ة.دكف مساعد
 أظباء

 اؼبريب
 اؼبساعد

 ـ التمرُّن على اإلستجابة لألمر. 1.6.صورة
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 إلنطالقوالعبة التوقف  (163

  سنة. ٔ، ٓ ة:تلقي اللغ ،اإلدراؾ اؼبعريف
  .ربسُت فهم التوجيهات الفعلية الهدف:
  .ينطلق إستجابة لؤلكامر الفعليةيتوقف ك  ي،باؼبش الغرض:

 بُتورل ؽبا ق (،دكرات  ٗأك  ٖمشي هبا يف الغرفة ) كاإمسكي سعاد من يدىا  اإلجشاء:
مث قورل ؽبا "  ة.على سكوهنا عن اغبركمسكيها عن اغبركة مع مدحها كاآلخر " توقفي " كا اغبُت

الحظي إذا كانت تستجيب عند مرات عديدة ك  العملية كرِّرم ي.عاكدم اؼبشإذل األماـ " ك 
اعها باإلستجابة عند ظبعندما تبدأ ك  ت.ؾ حىت تتوقفُت أنتنتظر ظباعها لكلمة " توقف " أك 

 . بقرهبا فقط يمشكالمة أطلقي يدىا الك
 

 التعرف على صورتو في المرآة  (164

  سنة. ٔ ،ٓ ة:تلقي اللغ ،اإلدراؾ اؼبعريف
  سنة. ٔ ،ٓ م،اإلحساس البصر 

  .لتعرؼ على إظبوكاربسُت فهمو لصورتو  الهدف:
  .أين اإلسم ؟ ؿ:رؤية صورتو يف اؼبرآة ردا على سؤا الغرض:
  .مرآة األدكات:

( إجعليو ٜ٘ٔ التمرين أنظرعاذ يستجيب عند مناداة إظبو )عندما يصبح م  إلجشاء:ا
 و.أمام اكي يلمس اؼبرآة كي ال يظن أف شخصا ثاني  كجِّهيومث  و،صورت أَرِهيقف أماـ مرآة ك 
" أين معاذ ؟ "  قورل:فس الشيء مث يديو أك يقفز كي يرل صورتو تعمل نساعديو كي وبرؾ 

  .ىذا معاذ " أنظر"  لو:قورل  نفسو مث إذل صورتو يف اؼبرآة ك ساعديو كي يشَت إذل
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أك يثبت إذا كاف ىباؼ من اؼبرآة  و،عدة مرات حىت يتمكن من معرفة صورت التمرين كرِّرم
جعليو ينتبو لصورة اؼبرآة عندما كا ـ،مرات يف اليو  ٗمرات أك  ٖريو أمامها أمامها دكف حراؾ مرِّ 

  ا.توقف كثَتا عندىلكن ال ي ا،سُبررينو عليه
 مماثلة أجسام معروفة  (165

  سنة. ٕ ،ٔ ة:اؼبماثل ،اإلدراؾ اؼبعريف
  سنة. ٕ ،ٔ البصرم:اإلحساس 

  .إلنتباه البصرمكاربسُت قدرات التمثيل ) التشبيو (  الهدف:
  .أربعة أشياء بُتلبحث عن الشيئُت اؼبماثلُت من كاالنظر إذل يد اؼبريب  الغرض:
..إخل ، ن.ـ التلويقبلأ ق،مبلع ب،أكوا ة،مساكات ألبس ب،اعبوار  ل:كاج فباثلة ألجساـ مثأربعة أز  األدكات:
  ة.علبة صغَت 

رؾ كي ال تركي ما يباثلها على حجْ كاأربعة أجساـ فوؽ الطاكلة أماـ سادل  ضعي اإلجشاء:
حجرؾ  أحد األجساـ اؼبوجودة فوؽإرفعي  ة،العلبة أماـ سادل يف جانب الطاكل ضعي .يراىا سادل

إرفعي  :ة على الطاكلة مثبلؼبماثل لو من ضمن األجساـ اؼبعركضاجعليو يبحث عن اعبسم اك 
م اؼبماثل أك أراؾ إياه إمدحيو لتقط اعبسا إإذ ة،اجملموع أَرِهدل أعطٍت اعبورب" ك سا" قورل:جوربا ك 

  ة.حىت تكوف كل األدكات يف العلب كرِّرم ة.ب يف العلُتسمكبل اعب  ضعيك 
 

 (2أجسام معروفة ) مماثلة  (166

  سنة. ٕ ،ٔ ل:التمثي ،اإلدراؾ اؼبعريف
  سنة. ٕ ،ٔ البصرم:اإلحساس 

  .ربصيل اإلنتباه البصرمربسُت القدرة على التمثيل ك  الهدف:
  .العثور على اعبسم اؼبماثل من ضمن أجساـ عديدة الغرض:
  .علبة كبَتة ة،أربعة أزكاج فباثل األدكات:
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 .بينكما لعلبة اليت تكوف كاعلى األرض  جلسيكاـ يف العلبة كل األجسا  ضعي اإلجشاء:
مث  ،"ر على اعبوربثُ أعْ  ،سامي أنظر" قورل: ي،مسكيو كي يراه سامكامن العلبة أخرجي جسما 

 ضعي،  العلبة حىت هبد اعبورب اؼبماثليفساعديو كي يبحث من ضمن األجساـ العلبة ك  أَرِه
ذم معو ىذا ال تنفِّ  ة،حىت تكوف صبيع األدكات خارج العلب ينالتمر  كرِّرم و.افئيككالزكج يف جهة 

  بنجاح.( ٘ٙٔالسابق ) التمرينحىت يتمكن من إقباز  التمرين
 

 لجسمواورة مماثلة الص (167

  سنة. ٕ ،ٔ ة:ماثلاؼب ،اإلدراؾ اؼبعريف
  .ربسُت قدرات التمثيل ) التجانس ( الهدف:
  .سبثيل طبس صور بسيطة مع األجساـ الغرض:

  .صور فباثلة ؽبا ) رظبا أك صورا مقطعة من اجملبلت أك كتب التلوين (أجساـ معركفة ك  ٘ دكات:األ

 ؾ.للصور يف حجر تركي األجساـ اؼبماثلة كاالصور على الطاكلة أماـ عادؿ  ضعي اإلجشاء:
البدء من  البد يف البداية ة.ىا اؼبناسبرِ وَ ا على صُ ضعهجعليو يكاأعطو األجساـ كاحدا كاحدا 

أعطو اؼبلعقة  ة،أمامو صورة ؼبلعقهبلس عادؿ قرب الطاكلة ك  :صورة كاحدة مثبلجبسم كاحد ك 
عندما يستوعب فكرة سبثيل الصورة  و.اؼبلعقة على الصورة مث كافئييضع اجعليو ها لو ك ظبِّ ك 

أمامو صورة اؼبلعقة كصورة اغبذاء ك أعطو  ضعي :مثبل ر،صورتُت أمامو كي ىبتا ضعي ا،جبسمه
 ،حاالكافئيو قورل "نعم ملعقة" ك اؼبلعقة على الصورة اؼبناسبة  ضعإذا ك  (،م الصورة أنظر قة ) اؼبلع

  كرِّرم ة.يده كبو الصورة الصحيح كجِّهي، ك "قةملع" كرِّرماؼبلعقة على غَت صورهتا   ضعأما إذا ك 
 ة.صور يف اغبص ٘حىت يصل إذل بإضافة صور أخرل تدرهبيا 
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 صور مناسبة.ة و ـ أدوات معروف 2.6.صورة

 الفرز البسيط (168
  سنة. ٕ ،ٔ ف:التصني ،اإلدراؾ اؼبعريف
  سنة. ٕ ،ٔ البصرم:اإلحساس 

  .اإلنتباه البصرمالقدرة على فهم الفرز ك  الهدف:
  .فرز دكف مساعدة ؾبموعتُت من األجساـ الغرض:
  .أربعة حلقات ـ،قبل، أربعة أصينيتُت للفرز األدكات:

 أخرل.يف صينية  قلماحلقة يف صينية ك  ضعيلفرز أماـ أظباء ك صينيتُت ل ضعي اإلجشاء:
يدىا إال  وجِّهيتال  (،الصورة أنظرا الصينية اؼبناسبة )أَرِى" ك ا ىناهيضع"ا:قورل ؽبك  األقبلـأعطها 
يف الصينية  األقبلـكل   ضععندما تك  اؼبناسب.يف اؼبكاف غَت  القلم ضعت ك حاكلإذا 

ؽبا األكامر  كجِّهيقة األكذل فقط مث ريها اغبلَ حرصي أف تُ كا ت،لقامع اغب العمل كرِّرمة،اؼبناسب
 كرِّرم.تدرهبيا ةمن توجيهاتك البصري قلِّليا ما تفعل ك أَرِىدل تستجب إذا ة.اللفظية دكف اإلشار 

عدة مرات  العمليةد تكرار بعك  ة،دكف مساعداغبلقات يف الصينية  ضعحىت تتمكن من ك  التمرين
م  . غبلقات كاحدة مكاف األخرلكا ألقبلـا ضعمكاف ك  غَتِّ
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 .ـ عمل بسيط للفرز، صينيتين 3.6صورة.

 تحديد األجسام  (169
  سنة. ٕ ،ٔ ة:إستقباؿ اللغ ،اإلدراؾ اؼبعريف
  سنة. ٕ ،ٔ البصرم:اإلحساس 
  سنة. ٔ ،ٓالتحكم :  الدقيقة،اغبركة 

  .يف البحث زيادة القدرة البصريةاؼبعركفة ك تطوير فهم أظباء األجساـ  الهدف:
 ؿ:إظهار جسم معُت دكف مساعدة ردا على سؤاكمسايرة الغرفة بصريا ك  ة،اعبلوس جبانب الطاكل الغرض:
  .؟أين ىو
  .أربعة أجساـ معركفة ف،كرسيا  عمل،طاكلة  األدكات:

يف اؼبراحل األكذل للتمرين ذبلسُت  ا.إختارم أربعة أجساـ يعرفها صباؿ بإظبه اإلجشاء:
 ا،هم صبيعظبّ األجساـ كاحدا كاحدا ك  أَرِه و. األجساـ األربعة أمامضعُتكتع صباؿ قرب الطاكلة م

يدم صباؿ على الطاكلة  أمسكي ا.يسهل رؤيته ضعاألجساـ يف ؿبيط الغرفة يف موا ضعيمث 
البد  ي،منعيو من مغادرة الكرسكاال تًتكيو ينهض كبو الكرة  ،"أين الكرة ؟  صباؿ،"  لو:ورل كق

  الشيء.إلظهار مكاف ف يستعمل اإلشارة كيأف يتعلم  
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مشاال للبحث عن نة ك إذا دل يستعمل بصره بتحريكو يبُ ك  ة،مع األجساـ األربع  كرِّرم
؟ " ىو كبو ـبتلف األشياء سائلة إياه: "ىل الكرة ىناإنتبا جِّهيكك معو السؤاؿ  كرِّرمالشيء  
على تكرار  شجِّعيو ة.ريك الكر كي يُ ساعديو  ك  صي من إحدل يديوالكرة أخَتا زبلَّ صر ندما يبْ كع

ك إذا سبكن من إظهار األجساـ األربعة أطليب منو أف  ة،إسم الشيء إذا كاف لديو بعض اللغ
إذىب ك" ؟ "كرة" أين ال بُت. البد من التفرقة "صباؿ أحضر الكرة" لو:وبضرىا لك مثبل قورل 

  .ضر الكرة"أحْ ك 
 اآلف أف حاكرل ؾ،و يراكىتيها ضعساـ اليت ك إظهار األجمن ربديد ك عندما يتمكن صباؿ  

 . يسهل رؤيتها بوضوحاألجساـ يف أماكن  ضعيأف ت تنسيال ا قبل دخولو إذل الغرفة ك هيضعت
 

 تعلم أسماء أفراد العائلة (172

  سنة. ٕ ،ٔ ة:تلقي اللغ ،اإلدراؾ اؼبعريف
  .معرفة أظباء أفراد العائلة الهدف:
  .ئلة عن طريق األمر اللفظيإعطاء شيء ألحد أفراد العا الغرض:
  .كل لعبة أك آنية من األكاين اؼبعركفة لدل الطفل  األدكات:

 هبلس مراد أمامك على الكرسي  ة.مي مراد إظبا كاحدا يف كل مر علِّ  أف تُ حاكرل اإلجشاء:
م يدؾ كي يفهم دِ دِّ مَ ك  ،"ورل لو " إعط الكرة ألمي كقتعطينو شيئا يعرفو كالكرة على األرض ك أك 
  ة.مرات عديد التمرينىذا  كرِّرم ة.أنو عليو إعطاءؾ الكر ب

ورل "إعط الكرة كق بشخص آخر هبلس جبانبك إذا أعطاؾ الكرة دكف صعوبة إستعيٍت
 حاكؿإذا  و.دد األب يديكيب" إعط الكرة أليب "  ورل:كقأعيدم لو الكرة  ،دم يدؾمدِّ ك ألمي"، 

 . الطلب مع ذكر إسم األب بوضوح رمرِّ ككهي إنتباىو كبو أبيو إعطاءؾ الكرة ك جِّ 
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ضح يتك  التمرين علىندما يعتاد كع لؤلظباء،يزا مرات عديدة حىت يصبح فبُ  التمرين كرِّرم
شخصُت أضيفي شخصا  بُتيز عندما يب ة.م ىل يعطيك الكر نظر كاعنده توقفي عن سبديد يدؾ 

  .يف كل مرة كامبل التمرينأعيدم ثالثا ك 
 

 اسمواجملة تتضمن فعال   (171
  سنة. ٕ ،ٔ ة:تلقي اللغ ،اإلدراؾ اؼبعريف

  سنة. ٕ ،ٔ ة:اغبرك ،التقليد
  .ربسُت الفهم للتوجيهات اللفظية الهدف:
  .تعلم معٌت ربط الفعل مع اإلسم الغرض:
  .كرة  األدكات:

 أنظرطلبك )ك الكرة إستجابة لعندما يصبح كسيم قادرا اآلف على إعطائ  اإلجشاء:
إبدئي  ة،يقـو هبا بواسطة الكر عي اآلف يف تعليمو كلمات ألشياء أخرل رَ إش (،ٙٙٔرقم  التمرين

مددم  ا،كاضح نطقو ركزم على الفعل هبب أف يكوف ،"إعطٍت الكرة"عبارة األمر  إستعماؿب
ه كبوؾ من نظر  تأكَّدم" دحرج الكرةنُ كسيم  أنظر: "اجعليو يعطيك الكرة مث قورلكبوه ك  يديك

ن عبارة كرِّريأنت تك يديو كي يدحرج الكرة  كجِّهيأعطو الكرة ك  .دحرجي الكرة كبو اغبائطك 
 ."دحرج الكرة"
. طائو األمرين "إعطٍت الكرة" ك"دحرج الكرة"األمر عدة مرات مث إشرعي يف إع كرِّرم

زيدم ال تنطط ...إخل ، ك  ـ،إر  ل:ىذه العبارات مث أضيفي توجيهات أخرل يف كل مرة مث كرِّرم
عندما يتعلم شيئا جديدا أدؾبيو مع التوجيهات األخرل السابقة اليت ل مرة ك إال فعبل كاحدا يف ك

  البعض.ز األفعاؿ عن بعضها يّ كي يبُ   جيِّدافي الفعل ظِّ وَ أف تػُ  تنسيال ك  ا.تعلمه
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 تمثيل الصور  (172

 سنوات. ٖ ،ٕ التمثيل: اؼبعريف،اإلدراؾ 
 سنوات. ٖ ،ٕ ة:إستقباؿ اللغ ،اإلدراؾ اؼبعريف

  متماثلة.ف تعرب عن أشياء غَت إفهامو بأف نفس الكلمة يبكن أقدرة التمثيل ك  تطوير الهدف:
  .ذية متنوعةأح مثل:سبثيل صور تعرب عن أشياء متشاهبة لكن غَت متماثلة  :الغرض

ذاء اغبمي صورة دِّ كق ة،متنوع أخرل اور كصأعرضي ؾبموعة من الصور ألحذية   اإلجشاء:
 األخرل.الصور  أَرِهمث  اغبذاء"،ثر على عْ أُ " ا:ورل لو أيضكق" ءأمُت حذا أنظر" لو:ورل كقألمُت 
إذا أعطاؾ صورة دكف  اغبذاء.لـز بإعطائك صبيع الصور اليت سبثل لو عن طريق اإلشارة بأنو مُ  بيٍِّت
. إجعليو يبحث عن "إحبث عن صورة اغبذاء" لو:ورل كقنظره كبو صورة اغبذاء  كجِّهيحبث 

من ـبتلف الزكايا كي يعرؼ أف كلمة حذاء تعٍت الكثَت ك أشكاؿ متنوعة رة بصوّ صورة اغبذاء مُ 
  ة.ؼبتشاهبكامن األجساـ اؼبختلفة 

 لشرابواالغذاء  بينالتمييز  (173

 سنوات. ٖ ،ٕ صنف:الًتتيب يف  اؼبعريف،اإلدراؾ 
 سنوات. ٖ ،ٕ اللغة:لقي كتاإلدراؾ 

 .سنوات ٖ ،ٕ ة:يف التغذياإلعتماد على النفس  ،اإلستقبللية
  .طوير قدرة التفكَت يف التصنيفكتمعرفة اؼبواد الغذائية  الهدف:
  .ؼبشركباتكااؼبؤكوالت  بُتتصنيف مواد غذائية  الغرض:
  .مشركبات مقطعة من اجملبلتواكو ك كفصورـبتلفة ػبضركات  األدكات:

 ،"أضبد اآلف نلعب بالصور أنظر"  ورل:كقمكانا قرب الطاكلة مع أضبد  خذم اإلجشاء:
 تأكَّدم ،"أضبد لؤلكل  أنظر"  ورل:كقصورة لشيء يؤكل  أَرِه ؾ،حتفظي ببعض الصور يف حجر إ

 أنظر: " لو ورلكقشرب صورة لشيء يُ  خذمبعدىا  و،ا أمامهيضعمن أنو ينظر إذل الصورة مث 
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الشراب صورة  ضعيللشرب .  ل،إنتباىو إذل ىاتُت الكلمتُت : لؤلك ُشدِّم. أضبد ، للشرب "
  ."معكركنةدؼ ليس البحث عن معٌت "الصورتُت ألف اؽب سمِّيال تك ة الغذاء أماـ صور 

" إنتهينا من  قورل:ندما تنتهي كع ب،للشر  ل،لؤلك م:دردّ ك مع صبيع الصور   كرِّرم
يألف ندما كعيومُت أك ثبلثة بفرزؾ أنت للصور  خبلؿ كرِّرم. تركيو يلعبكا" عب بالصور لال

عي من دكره تدرهبيا حىت سِّ كك  حصة،رز صورة أك صورتُت يف كل يف العملية عن طريق ف أشركيو
  مساعدة.يصل إذل فرز كل الصور لوحده دكف 

 

 نيسمفهم الجمل المتكونة من ق  (174

  سنوات. ٖ ،ٕ ة:إستقباؿ اللغ ،اإلدراؾ اؼبعريفػ 
  .تطوير فهم اعبمل اؼبركبة الهدف:ـ 
  .من جزءين مًتابطُتتنفيذ بنجاح ؾبموعة من التوجيهات مركبة  الغرض:ػ 
  .علبة مصربة ك أم لعبة مفضلة ب،كو   ة،سيار  ة،اؼبلعق ل:أربعة أشياء معركفة مث األدكات:ػ 

 حضِّرمليو بعد كل توجيو ك للجلوس كي تستطيع فاطمة أف تعود إىيئي مكانا   اإلجشاء:
"  ا:يثانتوجيها طها الكرة " مث أع رمحض" أ ل:مثتوجيها أّكليا  إعطي ؽبا د.كافأة عندما تعو مُ  ؽبا
يف البداية  و.التوجي عليها رِّرمككها إذل الكرسي خذيللتوجيو الثاين  . إذا دل تستجب" إجلسيمث 

اعبملتُت  بُت، لكن إذا بدأت تفهم  إربطي ما ذ األمرين كل كاحد على حدلنفِّ دعيها تُ 
اؾ بعد تنفيذىا للشطر عليها اإلرتبإذا ظهر  ي،جعليها تقـو باألمرين قبل العودة إذل الكرسكا

  ا.ذا لتنشيط إنتباىهكى" "مث ماذا ؟ ا:قورل ؽب التمريناألكؿ من 
ندما تعود قادرة على كع ة.إعطي للتوجيو الثاين صوتا أك إشار  ف،إذا كاف من الضركرة دبكا

م"  إجلسي: " مث وجيهُت مع كوف التوجيو الثاين ىوتنفيذ الت من صيغة التوجيهات مثبل  غَتِّ
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 تنسيال ، ك على الطاكلة " ويضعالكوب ك  خذم"  ا:البدء عندما تكوف جالسة بقولك ؽب يبكنك
  ل.أف تكوف الكلمات كلها معركفة عند الطف

 
 فهم وظائف األشياء  (175

  سنوات. ٖ ،ٕ اللغة:تلقي  اؼبعريف،اإلدراؾ 
 سنوات. ٖ ،ٕ ف:التصني ،اإلدراؾ اؼبعريف
  سنة. ٕ ،ٔ البصرم:اإلحساس 
  سنة. ٕ ،ٔ اؼبصطلحات: م،و اإلدراؾ اللغ

  ة.منافع األجساـ اؼبعركفتطوير الفهم للكلمات ك  الهدف:
 . إظهار شيء ؿبدد عندما نطلب منو أين ىذا الشيء دكف مساعدة الغرض:
  ة.لعبة مفضل ء،ياب مثل اغبذاث ة،مادة غذائية مثبل تفاح األدكات:

هيب أماـ مع صُ  جلسيكاالغرفة الرؤيا يف ؿبيط  ةكاضح نةمكأاألدكات يف  ضع اإلجشاء:
إجعليو يذكر لك  ،"" أين يوجد شيء لؤلكل ؟  لو:ورل كقأمسكي بيديو على الطاكلة  ة،الطاكل

ال إسم التفاحة ك  كرِّرمذاكاف فبكنا  كأ و.ا لأَرِىما يوجد يف الغرفة من أطعمة حىت هبد التفاحة مث 
مع  التمرين كرِّرم س.و جالكىالكبلـ  اإلشارة أك إستعماؿهبب أف يتعلم  ا،تًتكيو هبرم كبوى

م ة،الواضح للكلم ـ األخرل مع النطقااألجس كي أيضا  أماكنها  دكريا األجساـ مع تغيَت غَتِّ
  ا.اضحة الرؤيكك أف تكوف األجساـ معركفة عنده  تنسيال الغرفة ببصره حىت هبد اؼبطلوب ك  سايريُ 

ذا دل يعرؼ إك نيا من نفس الصنف أطليب منو أف هبد جسما ثا ة،عندما يصبح أكثر خرب 
عن طريق ربريك كي يقوؿ ال باإلشارة   شجِّعيو" ك ؟ ىذا لؤلكل" لو:ورل كقا ـبتلفة أجسام أَرِه

 . ء اؼبشار إليو مع السؤاؿ اؼبطلوب عن عدـ مطابقة الشيربِّ عَ رأسو أك بطريقة أخرل ليػُ 
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 تمثيل األشكال  (176

 سنوات. ٖ ،ٕ التمثيل: اإلدراؾ،
  سنة. ٕ ،ٔ صرم:الباإلحساس 

  .سُت قدرات التمثيلكربتصور األشكاؿ  الهدف:
  .إلصاؽ أربعة أشكاؿ على كرقة تتضمن أربعة أشكاؿ مرسومة :الغرض

  .، ماركور أسودكرؽ مقول غلي  األدكات:

، اؼبربع، اؼبثلث ة،الدائر ريق الورؽ اػبشن أشكاال ىندسية )إصنعي عن ط اإلجشاء:
يف كل قسم شكل  ـ،آخر لتشكيل كرقة مقسمة إذل أربعة أقسا اخشن استعملي كرقكا (،اؼبستطيل
 الورقة أماـ عزيز ضعيشكاؿ يف قسمو اؼبخصص من الورقة ك ألصقي كل مبوذج من األ ـ.مرسو 
 لو:قورل أعطو األشكاؿ كاحدا كاحدا ك  (.الصورة  أنظراحتفظي أنت باألشكاؿ اؼبتماثلة ) ك 
إذا ظهر تائها ساعديو بتوجيو يده  م.يعتاد ظباع اإلسة الشكل كي يسممع ت" يف مكانو ضعو"

العملية مع باقي األشكاؿ  كرِّرم اؼبناسب.ؼبقارنة الكل مع كل قسم من الورقة حىت هبد 
  مساعدة.يتمكن من فباثلة كل األشكاؿ دكف  التمرين حىت اصليكك 

ورل لو كقشكبل  هأَرِ  بنموذج،حتفظي كاأعطو لعبة فيها أربعة أشكاؿ  التمرين أكثر إلثراء
 عندؾ.ساعديو كي هبد اؼبثلث اؼبوافق للشكل الذم " ك : "أعطٍت اؼبثلثمثبل

 
 
  

 ـ أشكال متماثلة 6.4صورة.

 تعيين الحيوانات (177

 سنوات. ٖ ،ٕ ة:إستقباؿ اللغؾ،اإلدرا
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  .تطوير معرفة أظباء اغبيوانات الهدف:
  .أعطٍت مثبل الكلب ": " نح اغبيواف اللعبة إستجابة للطلبم الغرض:
  .النمر القط، الكلب، مثل:لعب حيوانات معركفة أك صور غبيوانات  ٖ األدكات:

أتركيو يلعب  ة،هم لو يف كل مر ظبِّ اغبيوانات كاحدا كاحدا لفهيم ك  أظهرم اإلجشاء:
إذا  ،"فهيم أعطٍت الكلب" لو:ن عليو إسم اغبيواف مث قورل كرِّريباغبيواف لدقائق معدكدة ريثما ت

م صبيعا على هيضعمع باقي اغبيوانات حىت يسمع أظباءىم مرات عديدة مث  كاصليأعطاؾ إياه 
ة يده كبو ِكْجهحي إذا مدد يده إذل حيواف آخر صحّ  ،"فهيم أعطٍت الكلب" ورل:كقالطاكلة 

  ة.ن إظبو يف كل مر كرِّرياغبيواف اؼبناسب الذم ت
حيوانا ضيفي يف كل مرة كأطلوب دكف مساعدة عطيك اغبيواف اؼبحىت يُ  اإلجراء ىذا كرِّرم
دائما ثبلثة ال تزيدم على أكثر من حيواف ك ك  قة على اغبيوانات الثبلثةاؼبطبَّ  اإلجراءآخر بنفس 

  الطاكلة.فوؽ 
 

 تمثيل األجسام  (178

 سنوات. ٗ ،ٖ التمثيل، اإلدراؾ،
 سنوات. ٗ، ٖ البصرم:اإلحساس 
 سنوات. ٗ ،ٖ اللغة:تلقي  اإلدراؾ،

  سنة. ٕ ،ٔ التحكم: يد،عُت ػ  سيقالتن
  سنة. ٕ ،ٔ م:التبادؿ الفرد ي،اإلجتماع اإلندماج
 .لقدرة على التفاعلكااإلنتباه البصرم  ل،ربسُت قدرة التمثي الهدف:
  .عة بإضافة مكعب من نفس لوف اؼبكعب الذم يضيفو اؼبريبقلبناء  :الغرض

  .مكعبات ملونة األدكات:



 041      (عماد السعدني أخصائي التخاطب ) جروب 

 

~ 140 ~ 

 

د  النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ

نفس العدد ك ثلتُت أم نفس تماكمبات إذل ؾبموعتُت متساكيتُت اؼبكع سمِّيق اإلجراء:
من نفس اللوف على  مكعبايضع جعلي أسامة كامكعبا  خذمعة " ك قل" نبٍت  قورل:اللوف ك 
 ضع. إذا ك ضبر "األ كعباؼب ضع ة،أسامأضبر كتقولُت " دكرؾ ن مكعبا خذيتأ مثبل  ك،مكعب

 ضع" لو:ورل كقاإلختيار اؼبناسب  رِهكأآخر  لونا ضعمنعيو إذا ك كا اؼبكعب األضبر إمدحيو
س صبيع اؼبكعبات كدِّ مع اؼبكعبات األخرل حىت يُ  كاصلي ف،إسم اللو  رِّرمكك" اؼبكعب األضبر

يف البداية ال يتأثر  مكعبا.سُت فيو كدِّ تُ  ة  ة األلواف يف كل مرَّ يسمت تنسيال  .(الصورة   أنظر)
 . يااأللواف لكن سيعتاد ظباعها دكر ة يسمِ بت

 اؼبريبِّ 
 أسامة 

 اؼبريبِّ 
 

 بناؤىا.ـ تمثيل المكعبات الملونة و  5.6.صورة

 

 األشياء بيناإلقران  (179

 سنوات. ٗ ،ٖ التصنيف: اإلدراؾ،
  .هتاإستعماالترتيب األشياء يف فئة حسب  الهدف:
  .األشياء اليت تشًتؾ يف نفس اؼبواصفات بُتاإلقراف  :الغرض

، فرشاة أسناف غبذاءكأ اعبورب لشوكة،كأاؼبلعقة  مثل:جساـ صغَتة معركفة كأ اغبجم، ةعلبة متوسط األدكات:
  اؼبعجوف.ك 

R 

R 

B 

B R 
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شياء أمامو على الطاكلة حبيث ثبلثة أ ضعيالطاكلة أماـ رفيق ك  أماـ إجلسي اإلجشاء:
مثبل  ،جيِّدامن أف رفيق يعرؼ ىذه األشياء الثبلثة  أكَّدمكتل إثنُت منها ثنائية مًتابطة كِّ شَ يُ 

  .حيواف من قماشك  ذاءغباك ورب اعب ضعيبكنك ك 
أك يعطيك الشيئُت  شَتُ إجعليو يُ  ،؟"سأليو: " أيهما ينسجماف معا كااألشياء الثبلثة  أَرِه
أم "  لو:يبكنك أف تقورل  ة،طرحي عليو سؤاال حوؿ عمل ىذه األشياء اؼبتجانسكا بُتاؼبتقار 

األشياء اليت يقوؽبا لك بأهنا متجانسة ك  لي األشياءجِّ ، سجل ؟"ا يف الرِّ ضعهىذه األشياء يبكن ك 
 . األشياء بسهولة بُتو يُقرُِف ذبعلي أف حاكرلك  كاصلي ا.بعدىيُ  اليت األخرل
 

 ) فئة ( ترتيب الصور في صنف  (182

 سنوات. ٗ ،ٖ التصنيف: اإلدراؾ،
 سنوات. ٖ ،ٕ ة:إستقباؿ اللغ ؾ،اإلدرا

  .يف حسب الفئاتلتصنكاتطوير القدرة على الفرز  الهدف:
  .الفرز للصور حسب إشًتاكها يف عمل اعبسم اؼبرسـو فيها الغرض:
  .صور ألجساـ مألوفة ذبتمع يف نشاطات معركفة األدكات:

اليت أنواع الصور طليب منو كأؾبموعة من الصور على الطاكلة أماـ عامر  ضعي اإلجشاء:
، منشفة اؼبرحاض ف،صابو  ة،شاحن ة،تفاح ة،ا لكر صورن  ضعيمثبل  ا،ياىتريدين أف يُعطيك إ

 اإذا أعطاؾ حوض ،"سل أعطٍت شيئا خاصا بالغُ  ر،عام" قورل: ـ،حوض اغبما ة،شوك ة،ملعق
. إذا " ماذا كبتاج أيضا للغسل ؟ " ورل:كقإنتباىو كبو الصور  ُشدِّم، دكف األشياء األخرل امائي

 ة،إذا دل يعطك الصور  ".شفة للغسل" اؼبنمثبل ساعديو بقولك  أخرل،دل يتمكن من إهباد صورة 
 . اغبماـ " خذنستعملها أل ـ،اغبما" منشفة  لو:ورل كقإنتباىو كبو الصورة  ُشدِّم
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 ة،اؼبواد الغذائي ب،عالل   إستعماؿيبكنك  ة،ددّ  أف زبتارم أصنافا كاسعة لكنها ؿبُ حاكرل
 د علىندما يتعوَّ كع ف.من فهمو ؼبصطلح التصني أكَّدمكت. إلناثكأاألطفاؿ الذكور  ت،حيوانا
ع  وسِّ يُ طريقة الهبذه لكنها تندرج ضمن أصناؼ مألوفة ك  لفةأُ  قلأدخلي صورا ألشياء أ التمرين
  اللغوية.و يف اؼبفردات كفاءتَ 

 

 الفرز حسب النشاط  (181

 سنوات. ٗ ،ٖ فئة:التصنيف يف  اإلدراؾ،
 سنوات. ٖ ،ٕ ة:ستقباؿ اللغكااإلدراؾ 
  .نشاطاهتا اؼبناسبةشياء ك األ بُتفهم العبلقة  الهدف:
  .تصنيف األشياء يف ؾبموعات حسب النشاط :الغرض

ؾبموعتُت أك ثبلثة من األشياء اؼبتطابقة حسب نشاطها مثبل  اؼبتوسط،علبتُت أك ثبلثة من اغبجم  األدكات:
  كسركاؿ.جورب كقميص  الثانية:اجملموعة  وب،ككصحن ملعقة ك  األكذل:اجملموعة 

 ة،قلكل جسم من اجملموعة يف علبة مست  ضعينظر كبوؾ ك من أف يزيد ي دمتأكَّ  اإلجشاء:
تلو  مث إعطي يزيد األجساـ األخرل كاحدا و،يف دبهمترِّ كعنو يف العلبة ضعيكل جسم عندما ت  ظبِّي
يزيد جورب  أنظر" لو:ورل كقاعبورب  أَرِه :الصحيح مثبل ضعا يف اؼبو ضعهاجعليو يك  اآلخر
يزيد ملعقة  أنظر" ة:قائل اإلجراء رِّرمككاؼبلعقة  أَرِهمث  ب،يف إحدل العلاعبورب  ضعيك  ،"نلبسو
 ضعك  حاكؿإذا . يف الداخل" ضعو ن،الصح أنظر"  لو:مث أعطو الصحن كقورل  ،"لؤلكل

 يده كبو اؼبكاف الصحيح، كجِّهي"الصحن لؤلكل" ك  ورل:كقالصحن يف العلبة األخرل إمنعيو 
" الصحن لؤلكل يد،نعم يز " لو:صحيحة دكف مساعدتك قورل الصحن يف العلبة ال ضعذا ك كأ
 أضيفي علبة ثالثةندما تصبح لديو خربة أكثر كعأضيفي عددا من األجساـ تدرهبيا  .جِّعيوكش
  ثالثة.موعة أخرل كؾب
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 تطابق األلوان  (182

 سنوات..ٗ،ٖ اللغة:تلقي  اإلدراؾ،
 سنوات. ٖ.ٗ البصرم:اإلدراؾ 
 .طوير معرفة أظباء األلواف البدائيةكتعرفة األلواف ربسُت القدرة على م الهدف:
 .إعطاء اؼبكعب الصحيح عند طلب لوف ؿبدد الغرض:
 .كرؽ ملوف، مكعب، حلقات األدكات:

 مرينالت أنظرت حسب اللوف )عندما يكوف "سعيد" قادرا على سبثيل اؼبكعبا :اإلجشاء
آلف كا، صاؿ مع األظباءتِّ و يف إتِ ضعك  يف سبرين التمثيل يف تعليمو أظباء األلواف. يشرعإ ،(ٛٚٔ

 .اللوف اػباص باؼبكعب البد من تطابق االسم مع

لو مرات عديدة  رلو كقو األزرؽ أعط ؽ،أزر  اكعبكمكعبا أصفر كممكعبا أضبر  مر اختإ
مع اؼبكعب األضبر  نفسو اإلجراء كرِّرم "أزرؽ اٍت مكعبسعيد أعطلو " رلو مث ق ،""مكعب أزرؽ

اؼبكعبات الثبلثة على الطاكلة  ضعي يدةعرض األلواف على سعيد مرات عداألصفر. بعد  مث
يده كبو اؼبكعب  كجِّهيإذا مد يده كبو لوف آخر  ،"سعيد أعطيٍت اؼبكعب األضبر": لو مثبلرلو كق

ؾ األلواف الثبلثة بعد أمره حىت يتمكن من إعطاء كاصلي. "ىذا مكعب أضبر" :الصحيح قائلة
 بذلك.
حلقات ملونة أك قطع كرقية ملونة.  ستعماؿابالتمرين  كرِّرمألظباء األلواف  تعميم معرفتو كل

يف البداية ال  بنفس طريقة األلواف الثبلثة األكذل.أخرل تدرهبيا كاحدا يف كل مرة ك  ألوانا يفيأض
نك إذا أضفت ألوانا أخرل عليك بتغيَت ىذا معناه أ الوقت،س في سول ثبلثة ألواف يف نتستعمل
 نو من تطوير معرفتو لؤللواف السابقة.كِّ اؼبوضوعة على الطاكلة بطريقة سبُ ف األلوا

 

 إيجاد أشياء مخفية (183
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 سنوات. ٗ-ٖ اللغة:تلقي  اإلدراؾ،
 .طوير القدرة على تنفيذ األكامر اللفظيةكتغبركؼ كأربسُت الفهم لؤلظباء  الهدف:
  .إلهباد أشياء ـبفية معركفة "، كراءت، ربيف"مثل: غبركؼكأتنفيذ األكامر اللفظية اؼبتضمنة لؤلظباء  :الغرض

 .أشياء معركفة األدكات:

. يف البداية جيِّداشيئُت أك ثبلثة يعرفها "ماجد"  يئخبِّ  الشركع يف التمرين قبل :اإلجشاء
عط ؼباجد توجيهات بسيطة كي يبحث عن شيء إ بئة يف نفس الغرفة.تكوف ىذه األشياء ـبُ 

 بُتِّ على الكلمات اليت تُ  مز ركِّ  ،"حبث عن الكأس ربت الطاكلةثبل "إو مل فينورِّ عَ ؿبدد يف مكاف تػُ 
سول  يال تستعملعندما هبد الشيء اؼبطلوب، ك  شجِّعيومكاف البحث. ك عنو لو ما يبحث 

 يعرفهاالعنو شيئُت يف أمكنة  ييصبح أكثر خربة أخف كعندما غبركؼ اليت يعرفها.كااألظباء 

حبث عن الكرة إ":مثبل التمرينتمرِّسا يف ىذا األكامر عندما يصبح مُ كنك زيادة صعوبة كيب ،جيِّدا
 .كراء الباب ربت العلبة"

 
 الذي يوجد في غير مكانوام  (184
 سنوات. ٘ ،ٗالًتتيب يف صنف  اإلدراؾ:
 .ربسُت القدرة على معرفة الفئات الهدف:
 .ركفةف ؾبموعة معكوِّ اختيار شيء ليس يف مكانو من ضمن ثبلثة أشياء تُ  الغرض:
س اؼبميزات اؼبتطابقة مثبل ثة ؽبا نفؾبموعة من أربعة أشياء منها ثبل اؼبتوسط،علبتُت من اغبجم  األدكات:

 .شاحنة" برتقالة، ،موزة تفاحة،"
كيف هبد   أَرِه ،واألشياء األربعة أمام عيكضالطاكلة مع "يوسف"عند  إجلسي اإلجشاء:

 :"لو رلو قأمامو ك  ،(موزة  ،لعبة ،برتقالة ،شاحنة ،تفاحة )ضعيشيئا ال ينتمي إذل اجملموعة مثبل 
كل حاجة من اغبوائج األربعة   رِهكأن نظره كبوؾ م تأكَّدم. ؟"يف غَت ؿبلو يوجد ما الشيء الذم

 يبكنك .لؤلكللشاحنة ليست كالربتقالة لؤلكل كاكل ؤلؼبوزة لكاكل ؤلالتفاحة ل :رلو قمث دبفردىا 
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الفواكو  ضعيلو األكل كي يعرؼ أف الشاحنة ال تؤكل.  يلمثِّ أم  اإليباء إستعماؿعند اغباجة 
يس كلالصورة( مع القوؿ "الشاحنة ليست لؤلكل  أنظر) احنة يف علبة أخرللشكايف العلبة 

 .مكاهنا يف اجملموعة"
 :لو رلو كق شكوالطة،كتاب، ت،بسكوي :كن مع أشياء أخرل مثبلكل التمرين معو  كرِّرم

كل شيء على   أَرِهعطك إياه دل يُ إذل الكتاب أك  رْ شِ إذا دل يُ ،"وؿبلِّ غَت  ما الشيء الذم يوجد يف"
البسكويت  ،الشكوالطة لؤلكل ،الكتاب ليس لؤلكلك البسكويت لؤلكل  ":لو رلو قك  حدل
إذا أعطاؾ  ،"ما الشيء الذم يوجد يف غَت ؿبلو؟ :"عليو طرح السؤاؿأعيدم مث  ،"لؤلكل

كنك العمل مع يب األشياء األخرل اؼبتجانسة يف علبة أخرل. عيكضيف العلبة  وعيضاؼبطلوب 
 ـبتلف األشياء. إستعماؿصنف كاحد ب

أف  تنسي كال م،أدكات الرس ب،األلعا ة،مثل األلبس يبكنك اإلستعانة هبا  أصناؼ أخرل
 على ذلك. فقط األدكات اليت يعرفها الطفل حىت يعتاد يستعملت

                    

 التصنيف في فئة.ـ  6.6صورة.

 ترتيب الصور حسب تسلسلها    (185

 سنوات. ٘ ،ٗل:الًتتيب حسب التسلس اإلدراؾ،
 سنوات. ٘ ،ٗ ة:اللغ إستعماؿاإلدراؾ، 
 .سُت الفهم للحياة اليوميةكربتعلم التتابع الزمٍت  الهدف:
 .ترتيب ثبلث صور لنشاطات يومية الغرض:
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 ء،الغذا ة،الذىاب اذل اؼبدرس ـ،القيا :شاطات يومية مثلمة( لطفل يقـو بنك مرسو صور )مقطعة أ :األدكات
 .النـو

 أَرِهتنهض" ك  الَ منَت " أَ  أنظر" رلو كقة اليت سبثل النشاط اليومي الصور  أظهرم :اإلجشاء
 أَرِهأخَتا تتناكؿ فطورؾ" ك  مث":رلو كقفطوره الصباحي  يأخذصورة لشخص  أَرِهمث  ة.الصورة اؼبناسب

من رؤيتو للصور  نتأكَّديندما تكع ،""مث تذىب للمدرسة رلو كقسة صورة لشخص يذىب للمدر 
 أَرِه ،"منَت ماذا يأيت أكال أنظر" :رلو كقالصورة(  أنظرا على الطاكلة )هيعكضالصور  يالثبلثة أمزج

إياه   لو سائلةرلو الصورة الصحيحة باإلشارة كبوىا أك إعطائها لو. إذا أشار إذل الصورة اؼببلئمة ق
لصحيح مع إعطائو توجيهات التسلسل ا أَرِه" إذا أعطاؾ الصورة اػباطئة ؟ل بعدىا"ماذا تفع

أف تكوف الصورة  يحرصاد خربتو. إديز يدم يف العدد مع ابثبلث بطاقات فقط كز  لفظية. إبدئي
لدل الطفل. فةك نشاطات معر َعربعن كتكاضحة 

 

 .ـ تتابع الصور: النهوض، الفطور، النقل المدرسي 7.6.صورة

 ميع أجزاء الجسمتج  (186

 سنوات. ٘ ،ٗ ة:تلقي اللغ اإلدراؾ،
 سنوات. ٘ ،ٗالتحكم:  عُت ػ يد، التنسيق

 سنوات. ٖ ،ٕاؼبفردات:  الكفاءة اللغوية،
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  .اء اعبسمربسُت فهم أظباء أعض الهدف:
 .ذبميع أجزاء اعبسم بصورة صحيحة :الغرض
 .كرؽ غلي  )كارتوف( ،مقص ف،كرؽ ملو  :األدكات

يف البداية ثبلثة  يستعملكامن الورؽ اؼبلوف يف شكل أعضاء اعبسم  أجزاءن  عيقطِّ  اإلجشاء:
 أنظراليدين ) وجوأخرل مثل ال أجزاءن  يفيمع الوقت أض ، مثجلُتالرِّ  الوسط، الرأس، فقط.أجزاء 
 .الصورة(

لو كيف قبمع أعضاء اعبسم بصورة صحيحة على كرؽ الكارتوف.  يٍِّتكبانتباىو  أجليب
 ياجعلبنزع الصورة ك  يمو و على الكارتوف مث بعد ذلك قبينركِّ كتمنو  وُ نَ يدنِ زء عندما تُ كل ج  ظبِّي

إذا  .ا"ضعهلو " رلو كقلُت مث أعطو الثالثة و على ذبميع اعبزأين األكَّ ياعدكسبها بنفسو ركِّ "ىيثم" يُ 
العملية  كرِّرمالصحيح.   ضعيده كبو اؼبو  كجِّهيا  بصورة خاطئة ضعهدل يكن مستعدا لذلك أك ك 

ندما يكوف قادرا على إسباـ ىذا كع جزاء الثبلثة يف اؼبكاف اؼبناسب،األ ضعحىت يتمكن من ك 
 ة كل عضو عنديسمتدرهبيا أعضاء اعبسم األخرل مع ت يفيالبازؿ اؼبتكوف من ثبلثة أجزاء أض

 .يف مكانو ضعوك 

                

 
 ..ـ قص شكل إنسان ثم تركيبو8.6صورة .

 تعاسضةالصفات الم (167

 سنوات. ٘ ،ٗة:استقباؿ اللغ ؾ،اإلدرا
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 سنوات. ٖ ،ٕ بالذكؽ:اإلحساس 
 سنوات. ٖ ،ٕ ة:الًتتيب يف فئ ؾ،اإلدرا
 سنوات. ٘ ،ٗ ة:القراء ؾ،اإلدرا

 .لتعرؼ على الضدكأثَتات ال بصرية ربسُت الفهم للصفات اليت ربمل مُ   الهدف:
 .ضبضيةذبميع مواد ـبتلفة حلوة ك  الغرض:
 ،اؼبشم ك واد ضبضية مثل الليموف كممشركبات  ت،لبسكويكأالشكوالطة مواد ـبتلفة  حلوة مثل  األدكات:

 .ماركور ،كرؽ

البطاقات  أظهرمها على الطاكلة. يلصقكأبطاقات "حامض" ك "حلو"  حضِّرم :اإلجشاء
 ،اخل العلبةكدجرؾ أباؼبواد فوؽ حِ  يحتفظإ ة.أربع مرات أكؽبا الكلمات ثبلث  كرِّرملسعاد ك 

قطعة منو فوؽ الطاكلة  عيكض"حلو"  :رلو حدىا قعندما تتذكؽ أأعطها اؼبواد كاحدا كاحدا. ك 
 كرِّرم"حلو". :رلو كقلقطعة الغذائية كأمن جديد تركيزىا كبو البطاقة  كجِّهيكراء البطاقة اؼبطابقة. 

عندما  القطعة على البطاقة اؼبناسبة. تضعسعاد كي  ملكن ساعد العملية مع اؼبواد األخرل،
ك سعاد إذا كانت تريد شيئا حلوا  أ من تصبح صبيع اؼبواد موضوعة يف مكاهنا اؼبناسب أطليب

من  قلِّليإشارة أك نطقا. كبو الشيء حىت زبتار ما تريد إما  يدىا ها سبديعال تدَ ك شيئا حامضا 
 .اضعهأين ت مأنظر ا مادة أخرل متطابقة ك رِىكأعطها مادة غذائية كأ مساعدهتا تدرهبيا

 

 2تشتية الصىس حسة التسلسل   (166

 سنوات. ٙ-٘ :الًتتيب  .اإلدراؾ  اؼبعريف
 سنوات. ٘-ٗ ة:اللغ ستقباؿكأاإلدراؾ 

 سنوات. ٙ ،٘ ة:احملادث ة،الكفاءة اللغوي
 .األخَت األكؿ، التارل، مصطلحات:طوير كتربسُت فهم التتابع الزمٍت  الهدف:
  .كيةتيب ثبلث صور حسب التسلسل لقصة مر تر  الغرض:
 .كتاب الصور أك بطاقات متتالية تسمح بركاية قصة صغَتة  األدكات:



 049      (عماد السعدني أخصائي التخاطب ) جروب 

 

~ 149 ~ 

 

د  النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ

بوضوح  بيٍِّتهبب أف تُ  ،لصوركأاؼبصورة  كتاب اغبكاياتثبلث صور من   قطِّعي :اإلجشاء
من نظره إذل كل  مأكدكتالصور  أَرِه الوقت اؼبناسب كيفحكي حكاية لياسر إ لقطات اغبكاية.

و قد أريت ُتارة انتباىو. عندما تكونبعض التفاصيل يف الصورة إلث رِهأَ صورة قبل إسباـ الباقي. 
ا م"أيه :لو رلو ا يف الطاكلة مث قهيعكضها يمزجي الصور، إلتقطسبمت القصة. إكأالصور الثبلثة 

 .أكال"؟ "اليت تأيت بعدىا" ك "أين األخَتة"؟
بح قادرا على ندما يصكعار الصحيحة كىبتو كي ينظر يف الصورة يبعد كل سؤاؿ ساعد

 كالا من القصة الصور كي وبكي جزءن  إستعماؿ حاكرلترتيب ىذه الصورة حسب تسلسلها 
 ألنو ال بد لو من الوقت كي وبكي تفاصيل الصورة. مر تتحسَّ 

 

 فهم األسئلة (189

 سنوات. ٘ ،ٗ ة:اللغ إستقباؿ ،اإلدراؾ اؼبعريف
 سنوات. ٖ ،ٕ ة:لًتتيب يف فئكأاإلدراؾ 
 .ؾبموعة من األسئلةاإلجابة عن  الهدف:
 .أين " ا،ماذ ن،"م ؿ:إظهار الصورة الصحيحة كإجابة عن السؤا الغرض:
صور يوانات )كلب، حصاف، بقرة، قط( ك صور اغبكرسي، سرير( ك   ة،سيار  ة،صور ألشياء )كر  األدكات:

 .إطفائي(ألشخاص )أـ، أب، صيب، 
 ،""موسىمرأل لة أماـ م صبيعا فوؽ الطاك هيضعك  م صورة من كل ؾبموعةر اختإ :اإلجشاء

 و أداة السؤاؿ علىيمعلِّ  ،عليو السؤاؿ ُتعندما تطرح من أنو يسمعك أكَّدمكتانتباىو  ليبجْ أ
لو "من يقود  رلو قرة ك ككقرة كببعرض صور لرجل  يمو ق :أين " مثبل ا،ماذ ن،نحو األيت "مال

لى اإلجابة على السؤاؿ ندما يكوف قادرا عكعو على اختيار اإلجابة اؼبناسبة. يالسيارة؟" ساعد
ماذا و:"ل رلو كقكلب ك  يبّ صَ صورا لسيارة،  خذمإذل األداة التالية ماذا؟.  إنتقلي"؟ من"اؼبتعلق ب 
 يمزجسئلة اؼبتعلقة باألدكات الثبلثة، إعندما يتمكن من اإلجابة على األ"، ك تقود أمي؟
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 "،ماذا ترمي؟ :"لو رلو كقرير كسلب ككطفائي كألكرة  اصور  أَرِه ؿ:األصناؼ مع تغيَت األسئلة مثا
لو السؤاؿ  كرِّرم "، إذا اختار اعبواب اػباطئأين تناـ؟"، "من يقود الشاحنة إلطفاء اغبريق؟"

 الضركرة. ال عندإو يف اإلجابة يال تساعد مع الًتكيز على الكلمات األساسية.
 

 الحروف  (192

 سنوات. ٙ ،٘: اللغة إستقباؿ ،اإلدراؾ
 سنوات. ٘ ،ٗ :عُت يد، الرسم التنسيق

 .ة ذات البعدينضعيربسُت فهم اؼبصطلحات اػباصة بالو  الهدف:
 .اغبركؼ ستعماؿاؿبدد استجابة لتوجيو لفظي يتضمن  ضعالرسم يف مو  :الغرض

 .كرؽ م،قلال األدكات:
ؾبموعة من األكراؽ مرسـو فيها صورا بسيطة.  مر حضِّ  قبل الشركع يف التمرين، :اإلجشاء
قرب جبانب "مالك"  إجلسيثلث.كمائرة كدصورة ثانية تتضمن مربع جرة ك كشتاة كفصورة ؼبنزؿ 
ات لفظية بسيطة تتضمن كلمات مثل: يف، ربت، مث أعطو توجيه عطو كرقة عمل،كأالطاكلة 

رسم دائرة "مالك أ:رلو كقالشجرة لفتاة ك كأاؼبرسـو فيها اؼبنزؿ  أعطو الورقة :مثبل حوؿ، جبانب،
بكلمة "حوؿ" مع  جيِّدا يتلفظ طي بو دائرة حوؿ الفتاة،كخأصبعو  ذمكخ، حوؿ الفتاة"
و يرسم  خطا يكاجعل قلماأصبعو يف نفس الوقت. مث أعطو  ُتوجِّهت تأنك ات عديدة، تكريرىا مر 

السابقة. هبب أف تكوف  اتاإلجراءنقطة جبانب الشجرة بنفس يضع ربت اؼبنزؿ أك أف 
و بينما تطلدرتو على رسم كق أظباء الرسوماتتوجيهاتك بسيطة مع التأكد من أنو يعرؼ صبيع 

ه يبكنك إعطاؤ  :مثبل التمرين  درجة الصعوبة يف يبل منقل مديز  ة،منو. عندما يصبح أكثر خرب 
 مُت كي يرسم لك مربعا أزرؽ داخل الدائرة.قل

 الكفاءة اللغوية ـ 7
Competence verbale 
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 م،توحدلغة التعبَت عند الطفل اللتحسُت  ملت بنجاحعْ ىذا اؼببحث يقدـ سبارين قد استػُ 
 قيق األىداؼ اؼبسطرة.كربقمنا باختيار بعضها لكل مستول للوقوؼ عند ـبتلف طرؽ التعليم 
عود كيؤىبلتو اػباصة كمؽ كل برنامج لغوم هبب أف يكوف فرديا خاصا بالطفل اؼبعوَّ 

 بفائدة على الطفل من ناحية االتصاؿ.
ىذه التمارين  ،ـبطط دراسيعلى  خاص كالبرنامج إف التمارين اآلتية ال تعتمد على 

، الطفل يتقبل ىذه اؼبؤىبلت اعبديدة ندما بدأكعبوف خبلؿ حصص الدراسة. ؼبرَ كأقها األكلياء طبَّ 
.إ  قًتحنا كسائل لتعميم ىذه اؼبؤىبلت على طوؿ اليـو

بة ، إستجال قصَتةصبُ  ،ةقلنطق كلمة مست بداية النطق، ي:إف أىداؼ ىذه التمارين ى
 كل ىدؼ كي يناسب رغبات َتختكأادثة اجتماعية. كؿبطرح سؤاؿ  ،كصف حدث إجتماعية،

يريد فة لتعليم الطفل ىي ما ة اؼبوظَّ قلالكلمات األكذل اؼبست :طفل ؿبدد يف ؾباؿ االتصاؿ. مثبل
آلخر "سيارة" أك كأألحدىم كوف "الدغدغة" و ليحصل على ما يريد، يبكن أف تإستعمال

ذلك مناسبتها ؼبستول التطور ككفردات اختَتت حسب أنبيتها من ناحية اؼبعٌت اؼب ،"بسكويت"
 عند الطفل.

فت مع اؼبصاحل الطبيعية للطفل بطريقة يصبح فيها  فبتعا  ، كل تقنية تعليمية  ُكيِّ هبذا اؼبعٌت
حركة األجساـ كمنهم من  آلخر وببكابعض األطفاؿ  وبب الغناء  :للطفل بقدر اإلمكاف مثبل

 خر وبب البازؿ.آلكاب الصور وب
يعتمد اد عندما زدلتعاكف الذم يبديو الطفل يف حصص التدريب اللغوم يكأإف االنتباه 

 أدكات أك نشاطات يعتربىا الطفل مهمة عنده. على
ف أل ،السابقة أم اإلدراؾلتمارين كا التقليدمع التمارين اػباصة ب مرتبطةإف ىذه التمارين 
 نو ينسخها.فعندما يسمع الطفل كلمة فإ ،لتقليدااللغة تتطور عن طريق 

الكلمات . فالطفل يبكنو تكرار الكلمة اؼبنسوخةإف لغتو ال تتصل بتفكَته حىت يفهم معٌت 
 عفوية لبلتصاؿ. ا بصورةإستعماؽبالقدرة على  دكف

 أدخلنا عبلمات يدكية مع الكلمات يف التمارين األكذل للغة. ،بالنسبة لؤلطفاؿ الصامتُت
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 تذاية النطك  (161

 سنة. ٔ ،ٓ :النطق ،الكفاءة اللغوية
 سنة. ٔ ،ٓ الصوت: تقليد

 طوير النطق الذم وبمل معٌت.كتتشجيع   الهدف:
 .إصدار صوت االنفجار عن طريق تفجَت الفقاعات  الغرض:
 .إناء فقاعات صابوف :األدكات

فوؽ الطاكلة  لعبة فقاعات الصابوف ضعي ،"تامر" قرب الطاكلة مقابلة إجلسي :اإلجشاء
تامر ينفث فيو  يفيو أك اترك ينفثكاالقصب اؼبوجود داخل لعبة الفقاعات  خذم. بينكمافيما 

م صوت صدر كأبعض الفقاعات  مر واسطة السبابة فجِّ كبلتخرج فقاعات يف اؽبواء. 
 فيو فقاعة. ينر فجِّ ذا يف كل مرة  تُ كى" يكوف كاضحا pop،"بوب

اعات أك الصوت. عندما يصبح قادرا على نفث إذا كاف تامر يهتم بالفق يلسجِّ 
مث  ،"popإصدار صوت الفرقعة " كاصليكي يفرقع الفقاعات ك   كجِّهيوصبعو ك أ خذمالفقاعات 

. مث الصوت صدرمك موضحا لو كيف يُ وفانتباىو كب كجِّهيك  ،كل صوت يصدره تامر  تقليدب
 ينفث". مث أpopعات "بإصدار صوت انفجار الفقا ا يسمح لوضعشكل بفمو ك و كي يُ يساعد

يف اغباؿ  شجِّعيو. دبفردهحىت يتمكن من إصدار صوت االنفجار  التمرين كرِّرمالفقاعات معو ك 
 عندما يصل إذل إصدار الصوت عفويا.

 

 بىت الحشوف (162

 سنة.ٔ-ٓ ق:النط ة،الكفاءة اللفظي
 سنة. ٔ ،ٓ الصوت: تقليد
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 غبركؼ األكلية.ا وير قدرة تكرار األصوات البسيطة اؼبتكونة منتط الهدف:
 .كرار أصواهتاكتم مع أصوات اغبركؼ احملددة قلالتأ  الغرض:
 .لب أك بقرة أك بطكككتاب صور ؼبزرعة أ  :األدكات

حيوانا مصورا يف   أَرِه"حساـ" على األرض يف مكاف مريح.  ُمقابِلة إجلسي :اإلجشاء
ا ىو "ى :اغبيواف. مثبل ؾ لصوتتقليدانتباىو كبو فمك عند  كجِّهيظبو مث ة إيسمكتاب مع ت

 ؼ،لو بعد توجيو انتباىو كبو فمك "كك  رلو كقالكلب" مع حرصك على نظره لصورة الكلب. 
أظهرم  الشيء بالنسبة لصوت البقرة "مو"، نفس"ك". ك  اغبرؼ صوت جيِّدا ككؼ"، أظهرم

ما شفيت حساـ عند نطقو غبرؼ "ـ". هب يمشمكأهبامك كأجيِّدا حرؼ "ـ" كخذم سبابتك 
 حاكرليبل على أعلى حلقو. قلحرؼ "ؾ" بالضغط  جيِّدا أظهرملنسبة لصوت البط "كاؾ" با

منو  تنتظرمحساـ ينطق األصوات معك يف نفس الوقت. يف البداية ال  ذبعليبالتدريج أف 
ندما يصبح أكثر كعت األكذل اكاليف احمل جِّعيوكشالكثَت سول االقًتاب من األصوات األكلية. 

 ى إخراج الصوت بوضوح مع إسباـ الكلمة.عل ساعديوخربة 
 

 األصوات بينالتأليف  (193

 سنة.ٔ-ٓ النطق: الكفاءة الّلفظية،
 سنة.ٔ-ٓ  الصوت: تقليد

 سنة. ٔ-ٓ :التبادؿ الفردم ة،األلفة االجتماعي
 .تطوير القدرات األساسية للنطق لتعلم الكبلـ :الهدف

يف السابق. ؼ اليت استعملتها أصوات اغبرك  رِّرمككيف حجرؾ  سلمى"" جلسيأ :اإلجشاء
مع  إدخاؿ ىذه األصواتبها على ذلك. إبدئي معها اغبركؼ دكف حثِّ  تقليدت من إذا سبكنَّ ك 

ف لثواف وقَّ سلمى حرؼ )ؾ( عدة مرات مث تُ  كرِّرت :أصوات اغبركؼ األخرل )حركؼ اؼبد( مثبل
و" مع الًتكيز صوت "ك كرِّرملكن   ،عها جيسول "ؾ" ال تش كرِّرإذا دل ت ،"كو" رلو بعدىا ق
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تستعمل  على أالّ  يحرصاألصوات. إ بُتا للتأليف ة ؽباكلكل ؿب  يع. شجِّ على صوت حرؼ اؼبد
 ىا.تقليدإال األصوات اليت قبحت يف 

 

 ثات تسيطةتعجُّ  (164

 سنة. ٔ-ٓ :النطق ،الكفاءة اللفظية
 سنة. ٔ-ٓ الصوت: تقليد

 .تطوير القدرات السابقة يف النطق الهدف:
 .لفعلكأالصوت  بُتطوير مفهـو العبلقة كتتعجبات بسيطة بطريقة مبلئمة  ستعماؿكارار تك :الغرض

 .كرة   األدكات:

الفعل  كرِّرم ،أك"-لو" "أك رلو كقالكرة تقع  يتركأ ،مع "كسيم" بُتعندما تلع :اإلجشاء
يف ذلك عن  ساعديوالصوت كثَتا كي يصل كسيم إذل إصدار نفس الصوت بصفة عفوية. ك 

 مردَّدكتالكرة تسقط  يتركأ ،ندما يشرع يف إصدار الصوت معككع" بفمو. ٓكيل "طريق تش
صوت بصورة صحيحة. ي إذا كاف قادرا على نطق اليبل قبل إصدار الصوت كي تبلحظقل
 إذا كاف النطق سليما. جِّعيوكش

كانية إسقاط الكرة لوحده  مع إم لوحده« ٓ»الصوت  نطق كعندما يصل كسيم إذل
لوسيم لعبة مفضلة لديو أك حبة  أظهرممع صوت "آ".  لكنمعو  التمرين مديعكذلك.  أ
ندما كعصدر نفس الصوت قبل إعطائو اؼبكافأة. و يُ يجعلكأبإصدار الصوت.  يمو كقحلول 

تطبيق الصوتُت مع فيها يبكنو  اليت بنسج اغباالت إبدئي ،يتمكن كسيم من النطق بالصوتُت
  رد فعل كسيم ىل ينطق يحظكالا يسقط ككسيم ينظر كبوؾ شيئا م يتركأ :هما مثبلبينالتفرقة 

 مدو و مرتُت أك ثبلثة مث عيدقلخر .  نفس الشئ مع  لفظة "آ" ك إذا أصدر صوتا آ" أـ الٓ"
 .إذل لفظة "آ"
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 الكلمات األولى (195

 سنة. ٔ -ٓ :النطق الكفاءة الّلفظية،
 سنة.ٔ-ٓ :الصويت التقليد

 سنة.ٔ-ٓ م:الفردالتفاعل االجتماعي ك 
 .عٌتذات مدة إذل كلمات قلتطوير األصوات اؼب :الهدف
 .بلئمةكمكلمات بسيطة بطريقة تعبَتية   إستعماؿ :الغرض
 .دميةكرة، بسكويت،   :األدكات

"أمي"  التعليمية للكبلـ ىي عادةن   البدايةيف كالكلمات األحسن يف االنطبلؽ أ :اإلجشاء
انتباىو  ُشدِّمو. كجهك مع كجهث يتقابل ي"حسن" فوؽ حجرؾ حب ضعبو  "أيب". إبدئي

الكلمة مرات  مرِّر ككك كجها كبو مكجِّهيهيديو ك  أمسكيورل "أمي". كقنفسك لو  أظهرمك 
بالطمأنينة يف يف اغباؿ. عندما وبس عليها  ة منو لبلقًتاب من الكلمة كافئيواكلعديدة. كل ؿب

العملية مع كلمة "أيب"  مكرِّر كلمة بوضوح.المن تدخبلتك حىت يتمكن من نطق  قلِّلي التمرين
 .مثل "حلول" "كرة" "كلب" "صيب" سنة.لمات أخرل مستحكك

كي   لو أظباؤىابأنو هبب عليك ضبل األشياء اؼبذكورة سابقا يف يدؾ عند تعليمك  تذكرم
حرصي أف تكوف ىذه كعند تعليمك لو الكلمات األكذل إ الصوت ك الشيء. بُتيربط ما 

ختيار الكلمات اليت تتضمن حركؼ  فقط. كذلك هبب إعُتقطمفة من مقطع أك الكلمات مؤلَّ 
 .(ٕٜٔرقم  التمرين أنظرف عليها سابقا )أكلية سهلة قد سبرَّ 

 صباح الخير و إلى اللقاء  (196

 سنة. ٕ-ٔ :الكلمات ة،الكفاءة اللفظي
 سنة.ٕ-ٔ م:التفاعل االجتماعي ك الفرد

 سنة.ٕ-ٔ :اغبركي ك الصويت التقليد
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 الكلمات اؼبناسب لبلندماج االجتماعي.تطوير رصيد  :الهدف
 .ة يف الوقت اؼبناسبقلة مستصباح اػبَت" ك "إذل اللقاء" بصور لف  ب"تاإلشارة أك ال :الغرض

ىذه الفرصة  يستغلإ ،ضبد"ُت من الغرفة أين يوجد "أرجكزب ُتعندما تدخل :اإلجشاء
 رلو قك  يابتسمؾ ك يد يرفعإغرفتو،  ُت علىللعمل معو عن طريق التسليم عليو. يف كل مرة تدخل

م ساعد ،دخل عليكما شخصكيمعو يف الغرفة  ُت جالسةندما تكونكع ،ضبد""صباح اػبَت أ
أك "السبلـ  "ف يقوؿ "صباح اػبَتحاكؿ أيف اغباؿ إذا  جِّعيوكشبإشارة التسليم.  ردضبد كي يأ

 لو "إذل اللقاء رلو م قفة أُت فيها من الغر العملية مع "إذل اللقاء" يف كل مرة زبرج كرِّرم ،عليكم"
إصدار  اكؿالغرفة. إذا دل وب ينما تغادر م من أنو يراؾ عندأكدكت ضبد" مع عمل إشارة الوداعأ

"إذل  رلو كقمع إشارة الوداع  كاصليك  يعند الباب أم ال زبرج متردَّد أم صوت أك إشارة،
الث هبلس جبانبو كي بشخص ث مستنجدالصوت، إاإلشارة ك  تقليدعلى عدـ  اللقاء". إذا أصرَّ 

 حاب أك الوداع عندما يدخل أك ىبرج شخص ما.إشارة الًتِّ  تقليدعلى  هساعدي

 سموإد تردي (197

 سنة.ٕ-ٔ :الكلمات الكفاءة الّلفظية،
 سنة.ٕ-ٔ :اللغة إستقباؿ ،اإلدراؾ

 سنة. ٕ-ٔ ي:التفاعل االجتماع
 .فهـو اؽبويةكمربسُت لغة التعبَت  :الهدف
 .ظبوو بًتديد إالكبلـ على نفس :الغرض
 .مرآة :األدكات

تشجيعو كي يف  يشرعإ ،ظبو عند مناداتوتجيب إل" يسَتظبعندما يصبح " :اإلجشاء
مرات  كرِّرم ،صورتو أَرِهو يقابل اؼبرآة ك يجعلإ (.ٜ٘ٔالتمرين  أنظريتكلم عن نفسو بًتديد إظبو )

العملية مث كثَتا   كرِّرم".  َتظبنو "إ ،"من ىو؟رلو كقكبو صورتو  سبابتويلو يشَت باجعظبو ك عديدة إ
 كالاغبرؼ األكؿ من اظبو  مكر أذ  .و س......"نإ ، "من ىو؟رلو قبل ذكر اظبو. أم ق متردَّد
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 من ة ذكر اظبو، كزبلصي تدرهبيااكلعند كل ؿب شجِّعيوكمالو.  إَتظب اكؿحىت وب ُتْكمليو
من ف نظر إذل اؼبرآة،ف الظبو عموما دك يتعلم إظبو. عندما مساعدتو بإعطاء اغبركؼ األكذل إل

 ظبو.د إرصا خبلؿ اليـو كي يردِّ ه فُ األنبية إعطاؤ 
ندما وبُت كعاعبميع يذكر اظبو مشَتين إليو.  ياجعلفرصة عند تناكؿ العشاء ك  سنأحك 
 لضركرة.إال عند ا ساعديودكره ال ت
 

 أصوات المحيط  (198

 سنة. ٕ ،ٔ :الصوت ة،الكفاءة اللفظي
 سنة. ٕ-ٔ ة:غالل إستقباؿ اإلدراؾ،درجة 
 سنة. ٕ-ٔ الصوت: تقليد

 سنة. ٕ-ٔ م:الفردالتفاعل االجتماعي ك 
 طوير أحسن القدرات للعب.كت قلربسُت النطق اؼبست الهدف:
 .أصوات احمليط بصفة عفويةت ك عمل أصوات ـبتلفة غبيوانا الغرض:
 .عب(قط )لُ  ب،كل  ة،طائر  ة،سيار  األدكات:

و  يمعلِّ  ،(ٖٔ التمرين أنظرأصوات األشياء ) تقليدن يوسف من عندما يتمك :اإلجشاء
الكلب اؼبصنوع من القماش ك السيارة  ضعيها يف التعبَت. فُ وظِّ كيكيف وبدد ىذه األصوات 

و نيمعلِّ كما كنت تُ   جيِّداالصوت  يحضِّ ك  ،"قغـول "أعطيٍت ما يعم رلو كقعلى الطاكلة أمامو 
و حبثِّ  يمو ق ،"؟ السيارة "ماذا تعملمنو  اطليب مث ،"جيد يوسف" رلو . إذا أعطاؾ السيارة قالتقليد
من أف  متأكدزكج ثاين من األدكات ك  مع كرِّرمضركريا.   إذا كافللصوت  طريق إصدارؾعن 

 الصوت. ؿباكلة ربديداألصوات قبل  تقليديوسف قد تعلم 
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 نفعال اإل (199

 سنة.ٕ-ٔ ت:اؼبفردا ،الكفاءة الفعلية
 سنة. ٕ-ٔ ة:اللغ إستقباؿ ،درجة اإلدراؾ

 .زيادة قدرات اللغة التعبَتيةك  ؿنفعاإلا إستعماؿتطوير معرفة  :الهدف
 فعاؿ بسيطة.ألة قلطريقة مستكبالتوظيف الصحيح  الغرض:
 صور ألشخاص يباشركف أعماال معركفة.  األدكات:

صورة رجل يقـو بعمل  أَرِهأماـ الطاكلة مع "باسم" الذم يقابلك.  إجلسي :اإلجشاء
باسم الرجل  أنظر" :رلو قك  ،ك هبرمصورة رجل يتجوَّؿ أ أَرِه :م مثبلفو باسِ بسيط يعر كاضح ك 
اعبملة "الرجل هبرم"  كرِّرم .التمرين ز يفركِّ ماذا نُ  يفهم على الفعل كي جيِّدا يحضِّ ، ك هبرم"

يو يف و "باسم ماذا يفعل الرجل"؟ كافئيلسألًتكيز على الفعل يف كل مرة. مث امرات عديدة مع ا
عديدة مع صور  التمرين مرات كرِّرمك كلمة تقارب اؼبعٌت.  حاكؿ أف يقوؿ "هبرم" أذا إ اغباؿ

ستحسن األفعاؿ التالية عركفة جدا. يف البداية تُ كمأخرل ألشخاص يقوموف بأفعاؿ بسيطة 
كي   شجِّعيوخربة  "باسم" أكثر"يقفز". عندما يصبح  ،"يرقد" "هبرم"،"يأكل"  ،"السا"يكوف ج

عندما هبرم باسم  :كل فرصة خبلؿ  اليـو لزيادة معارفو مثبل  منتهز وضوح. إكب ف الكلمةكوِّ يُ 
 رين كيف ذبرم"؟. لو "ماذا يفعل باسم"؟ أك "باسم أرلو ق

لو "ماذا يفعل  رلو كقذلك لباسم  أظهرم حبركات يف اؼبنزؿ أك يف اؼبدرسة، ل يقـورجُ 
 يفيا يف كبو اثنُت أك ثبلثة مث أضعدد األفعاؿ اليت يتدرب عليه مديف البداية حدِّ  .الرجل"؟

إليها أفعاال أخرل حىت تصل إذل طبسة مع اغبرص على مراجعة األفعاؿ السابقة قبل البدء يف 
 األفعاؿ اعبديدة.

 

 ة أفراد العائلةيسمت  (222
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 سنة. ٕ-ٔ :ة،  التعبَتالكفاءة اللفظي
 .اللغة إستقباؿ اإلدراؾ:درجة 

 .ة على االتصاؿالقدر تنمية اللغة التعبَتية ك  الهدف:
 ة كل فرد  من العائلة دكف مساعدة.يسمت الغرض:
 .ف تكوف الصورة كاضحة(يوانات العائلة )هبب أكحاألقارب صورة لكل فرد من  :األدكات

أكدم من أف كتأظهرم الصورة هار صورة كاحدة يف كل مرة. ظإبدئي بإ :اإلجشاء
 تردَّدإذا ." إهنا..."عيسى من ىي؟ ،  ورل "أمي، إهنا أمي " مث قورل:كق"عيسى" ينظر إليها 

يديك  إستعماؿكي يردد الكلمات ب  ساعديوالكلمة. مث  نكرِّريو ينظر كبو فمك عندما تيجعلإ
 قلالعملية حىت يتمكن من تعريف الصورة األكذل على األ كرِّرمليشكل عن طريق فمو الكلمة.

 يمو متتالية مث ق ية تكوف الصور، يف البدالو صورة ثانية يفيطبس مرات دكف مساعدة. مث أض
 دبزج الصور تدرهبيا كي ال وبف  الًتتيب.

 أَرِهطبس مرات دكف مساعدة  قلعندما يتمكن من التعرؼ على الصورتُت على األ
من  أَرِه معو السؤاؿ السابق. رِّرمككو كي يراىا الشخص الذم يف الصورة أم نادم على أمِّ 

. اإلجراءأشخاصا آخرين بنفس  يفي أضُتندما يتعلم إظبكعجديد الصورة إذا كاف يريد ذلك، 
مرة ك  سم األشخاص الذين يظهركف أمامو يف كلمنو طواؿ النهار إ على أف تطليب ياعملك 

 ىم.م أظباءف تعلَّ كأالذين سبق 

 

 الغناء  (221

 سنة. ٕ-ٔ :النطق  الكفاءة الّلفظية،
 سنة. ٕ-ٔ ي:اإلحساس السمع

 سنة. ٕ ،ٔ :الصوت  تقليد
 طوير الفهم لؤلنغاـ الصوتية.كتربسُت قدرة النطق  ف:الهد
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 .تغيَت النغمة عند الغناء مع شخص أخر :الغرض
حبركات  يمو قابدئي بالغناء )أغنية بسيطة(، على األرض مع "أظباء" ك  إجلسي :اإلجشاء

الغناء عن طريق ؽبا متعة  بيٍِّتالكبلـ العادم. الغناء ك  بُتز أظباء يِّ النغمة يف كل مرة كي سبُ  مَتِّ كغ
 ilها معك يف الغناء. مثبل  يبكنك غناء ".يدخلليدين. إذا ظهر عليها االىتماـ أكا وجِّوتعابَت ال

pleut bergere "لؤلغنية. ةلى األماكن اؼبناسبكععلى يديها  ضريبكا 
عليها  فَّ ي فمها كي تفهم أسؼبْ كام من كقت آلخر تردَّدإذا بدأت تشارؾ يف اغبركات 

ف عند تشكيل األصوات. يبكنك أيضا أ من أهنا تنظر إذل فمك ميف الغناء. تأكد اؼبشاركة
 savez vous planter":أغنية أخرل بسيطة مثل إستعماؿفمها بيدؾ. يبكنك  وجِّهيت

les choux".  
منها  طليبالغناء أ ندما تعتادكعة للنطق أثناء األغنية. اكلؿبل يف البداية عليك استثمار ك

 إليقاعية.كااتك الصوتية تغَت   تقليدا على جِّعيهكش ا أكرب،كبتدرهبيا ذبا
 

 (أيضا) كذلك   (222

 سنة. ٕ ،ٔ :اؼبفردات  الكفاءة الّلفظية،
 سنة. ٕ ،ٔ م:التبادؿ الفردي، التفاعل االجتماع

 .سُت األلفة االجتماعيةكربتطوير مفهـو " الزيادة"  الهدف:
 .فضلة دكف مساعدةطلب أشياء أخرل مُ  :الغرض

 خر ؿببوب للطفل يريد تلقيو مرة أخرل.آحلول أك شيئا   ألدكات:ا

و يتًتكا فوؽ الطاكلة أمامو. ال هيعكضأف عثماف وببها  نريْ أشياء كثَتة تَ  خذم :اإلجشاء
"عثماف ىل تريد أيضا"؟  لو: ورلندما ينتبو لك أعطيو مكافأة مث قكعاؼبكافأة يف اغباؿ  خذيأ
 حاكؿىذه الكلمة مرات عديدة. إذا  كرِّرمرة ما يعنيو "أيضا" أك  شاباإل أَرِهالسؤاؿ.  رِّرمكك
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السؤاؿ مرة  رِّرمككاؼبكافأة  سحيبأ ،افأة دكف أف يستجيب كما ىو منتظراغبصوؿ على اؼبك
 أخرل.

ًتاب من الصوت أك و من االقيلو باغبصوؿ على اؼبكافأة ؼبدة طويلة كي ال سبنع يال تسمح
العملية حىت تنتهي  كرِّرم ،أيضا" عثماف،  "نعمرلو كقاؼبكافأة  ؿ جهدا أعطواإلشارة. إذا بذ

كل يـو حىت يتمكن عثماف من طلب اؼبزيد دكف   كرربد أف يتالتمرين الصبيع اؼبكافآت. ىذا 
 ،طلب أكثر فبا يرغب عندما يفهم ىذا اؼبصطلحذار فمن احملتمل أف يكحمن طرفك. إغباح 

 فهم.لكالك باؼبنطق ي ذف تعاعبلكن يبكنك أ

 

 كلمة واحدة  إستعمال   (223

 سنوات. ٖ-ٕ اؼبفردات: الكفاءة الّلفظية،
 سنة. ٕ ،ٔ ة:اللغ إستقباؿ درجة اإلدراؾ،

 سنة.ٕ ،ٔ :الصويت التقليد
 .طوير اؼبفرداتكتربسُت قدرة الكبلـ  الهدف:
 .التعبَت عن رغبة بواسطة كلمة  الغرض:
 .كرة  م،لَّ سُ  األدكات:

 :مع "مهدم" مثبل انتهاز كل فرصة يف اليـو التعبَتية هببلغة يف إطار تعليم ال :اإلجشاء
 لو: رلو كقيبل عند أعلى السلم قلو يمسكإ ،النزكؿ إذل األسفل كي يلعب مدعندما يرغب مه

م على الكلمة "أسفل". ز ركِّ ك  ،"النزكؿ إذل األسفل" ي لومث انبس "،مهدم ماذا تريد أف تفعل؟"
ىذه الكلمة كثَتا. سبارين  كرِّرمت قريب من "األسفل".  و يف األعلى حىت هبيبك بصو يمسكإ

ي كلمات أخرل مثل "إدفع" يبكنك تنفيذىا مع مهدم كي تستعمل التمرينأخرل مثل ىذا 
لكن من  ،فتح" "دغدغ"،"قبِّل"،"إقذؼ" مع الكرة.،"إجذب" مع الدراجة. أك "دحرج" "إ
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الطلب  ها. كما أف اإلجابة علىينمليف تستعككىذه الكلمات  ُتمىت تستعمل األنبية أف تعريف
 لدقيق لكل كلمة.كام اؼبعٌت الصحيح بكلمة كاحدة تسمح لو بتعل  

 

 ماذا تريد؟   (224

 سنوات. ٖ ،ٕ اؼبفردات: الكفاءة الّلفظية،
 .ؼبفرداتكاربسُت قدرات التعبَت   :الهدف
 .ة شيء ؿببوب من ضمن شيئُت حسب االختيارسِميربديد الرغبة بت الغرض:
أداة من كل زكج هبب أف تكوف ؿببوبة  اؼبنزلية اؼبعركفة عند الطفل )كل ثبلثة أزكاج من األدكات  ات:األدك 

 .جدا عند الطفل(
الكبلـ للحصوؿ  إستعماؿنو يبكنو أف يتعلم أك يعرؼ أ هبب على "سفياف"  :اإلجشاء

خر ال يهمو. آلكاأحدنبا وببو كثَتا  شيئُت بُتتكوف بًتكو ىبتار  سنةعلى ما يريد. بداية ح
سيارة   :مثبل بينكما زكجا من األدكات فوؽ الطاكلة  ضعيقرب الطاكلة أماـ "سفياف" ك  إجلسي

ىذه األشياء كثَتا لكن  اءظبأ كرِّرمها.  كظبِّ ما كبو كل أداة كجِّهيهيدم سفياف ك  يمسكطاء. إكغ
ربط الشيء مع و يسهل عليالطريقة هبذه هبب أف تكوف يداه يف اتصاؿ مع األشياء اؼبسماة. 

احتجاز كب ،لو "سفياف ماذا تريد؟ رلو ق ،هما عن األشياءيإمساؾ يديو لكن أبعد كاصليظبو. إ
ة حاكلو بأنو ال يستطيع اغبصوؿ على ما يريد إال إذا نطق. إذا قاؿ "سيارة" أك قاـ دبينفهميديو تُ 

حىت تكوف كل األدكات  رينالتم كرِّرمدقائق،   ضعيو يلعب بالسيارة لبترككاو يمدحكاجزئية كافئو 
 مستعملة.
ا يف أصوات إذا كاف لديو خط   منظر كأنطقها.  اكؿكوباألشياء اليت وببها سفياف  يلسجِّ 

ف اليت تبدأ حركفها ب"ؾ" أك "ب" أل ىل يبكنو االقًتاب من نطق الكلمات :الكلمات مثبل
 ."ت ؾ، د، ـ، ف، ب،" :حركفها ب لكلمات السهلة ىي عموما اليت تبدأا
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 الملكية (225
 سنوات. ٖ، ٕالكفاءة اللفظية، التعبَت: 

 سنة. ٕ، ٔاللغة:  إستقباؿاإلدراؾ، 
 سنة. ٕ، ٔاأللفة، التبادؿ الفردم:

 اؼبلكية. إستعماؿم عل  كتربسُت التعبَت اللفظي )الشفوم(  الهدف:
 الغرض:تعيُت أشياء عن طريق األشخاص اؼبالكة ؽبا.

شاحنة  يعرؼ الطفل أصحاهبا مثبل: حذاء أيب، فستاف أمي،أفراد العائلة  أشياء تعود ملكيتها إذل األدكات:
 أخي، دمية أخيت....إخل.

أربعة أشياء أمامو على الطاكلة، إرفعي   عيكضإجلسي مع ناصر أماـ الطاكلة  اإلجشاء:
لكية. داة اؼبكألو جيدا اإلسم  بيٍِّتها لو. قورل لو: اغبذاء أليب أك الشاحنة لناصر. كظبِّ كل أداة 

بعد تعريف كل أداة قورل لو: "ناصر أعطٍت حذاء أيب"، كررم العملية حىت يعطيك صبيع 
على الطريق الصحيح  ويضع تردَّداألدكات. بعدىا كررم معو التمرين بقولك:"حذاء من؟"، إذا 

يف كل مرة يتمكن فيها من  شجِّعيوالصوت األكؿ أم إبدئي لو اغبرؼ األكؿ فقط. بإعطائو 
الشخص اؼبالك للشيء، يبكن أف تكوف إجاباتو ناقصة يف البداية لكن سيتحسن مع تعريف 
 الوقت.

 
  واللعبة نعم   (226

 سنوات. ٖ، ٕالكفاءة اللفظية، اؼبفردات: 
 سنوات. ٖ، ٕاللغة:  إستقباؿاإلدراؾ، 
بنعم أك  إلجابة الصحيحةكاطوير قدرة اإلستماع ألسئلة قصَتة كتألجساـ كاربسُت معرفة األظباء الهدف: 

 ال.
"ىذا  إلجابة على السؤاؿ كا"نعم" أك "ال" بصورة صحيحة عند رؤية شيء ما  إستعماؿالغرض: 

 كذا.؟....".
 األدكات: علبتُت صعَتتُت، طبسة إذل شبانية أشياء معركفة مثل)اغبذاء، إناء، كرة، ملعقة، صابوف(.
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. أره كل أداة بينكمالطاكلة لعلبتاف فوؽ اكالة عماد قابِ إجلسي أماـ الطاكلة مُ  :اإلجشاء
ا كلها داخل إحدل العلبتُت، ىذا ليفهم عدد األجزاء اليت يًتكب منها عهيضحدل مث  على

ندما تتأكدين من كعوِّحي هبا يف اجملاؿ البصرم لعماد كي يراىا، كلالتمرين. خذم أداة من العلبة 
قورل: "ال" ىذا  إجابتك،د قلي كي أنت بُتقورل لو: " ىذا حذاء؟"، يف البداية ذبينظره كبوىا 

يعرؼ أنك أسبمت العمل هبذه األداة، األداة داخل العلبة األخرل كي  عيكضليس حذاء"، 
 العملية مع كل األدكات كاحدة كاحدة حىت تصبح كلها داخل العلبة. قومي بنفس

تمرين يف البداية ال هبيب عماد إال بنعم أك ال أك بتحريك رأسو، لكن عندما يعتاد على ال
 يل من األدكاتقلبعدد  بدئي. إنو إناء""نعم إ :مثبليبكنك تشجيعو على تكرار اعبملة كاملة 

 يمظبها. عمِّ لكن هبب أف تكوف معركفة عند عماد أم يعرؼ إ ،ي أدكات أخرل تدرهبيافيأضك 
تريد الذىاب إذل  ":ال" على مدار اليـو بطرح أسئلة بسيطة عليو مثل ،ىذه اإلجابة "نعم 

 ...إخل.ظبك عماد؟"رجوحة؟ "ىل إاأل
 

 ة الحيواناتيسمت  (227

 سنوات. ٖ-ٕ  اؼبفردات: الكفاءة الّلفظية،
 سنوات. ٖ-ٕ ة:اللغ إستقباؿ اإلدراؾ،
 تطوير الرصيد الكلمايت. الهدف:
 .عدةاحيوانات دكف مس ةربعة أيسمت :الغرض
 .حيوانات من الق  أك صور حيوانات :األدكات

  التمرينأنظر اغبيوانات ) بُت" سبرين التطابق ةيظبتعمل فيو " يف الوقت الذم :اإلجشاء
 ضعي ،ة اغبيواف بطريقة تعبَتيةيسمة قادرة على تيظبخر إذا كانت آلكااغبُت  بُت مأنظر  ،(ٚٚٔ

سم اغبيواف مرارا ا كرِّرمة أعطٍت الكلب"  يظب" ؽبا:رلو كقاغبيوانات األربعة أمامها على الطاكلة 
ا ؽبا أَرِىصورة ك  خذم للطلب،ستجابة عد أف تعطيك صبيع اغبيوانات إكب بعد أف تعطيو لك.



 065      (عماد السعدني أخصائي التخاطب ) جروب 

 

~ 165 ~ 

 

د  النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ

  متردَّدؽبا اغبرؼ األكؿ من االسم مث  رلو إذا احتاجت إذل مساعدة ق "،ة ما ىذا؟يظب" ورل ؽبا:كق
إبراز اعبانب  اكرلة لنطق االسم. ال رباكلا على كل ؿبشجِّعيهؽبا بإسباـ الكلمة.  يكي تسمح
من  قلِّليي تعتاد اعبانب التعبَتم تدرهبيا كككثَتا يف البداية ألهنا قد تضيع. ن  يالتعبَتم للتمر 

 ة اغبيوانات عند إعطائها ؽبا.سِميؽبا فقط ت محددجانب التلقي )التجاكب( ك 

 

 ة األشياءيسمت  (228
 سنوات. ٖ ،ٕ اؼبفردات: الكفاءة الّلفظية،

 سنوات. ٖ ،ٕ  ة:التجاكب مع اللغ اإلدراؾ،
 سنوات. ٖ-ٕ ف:يالتصن اإلدراؾ،

 سنة. ٕ ،ٔ البصرم:اإلحساس 
 سنوات. ٚ-ٙ ة:القراء اإلدراؾ،
 عفويا. ة األشياءيسمكتربسُت القدرات يف اإلجابة على األسئلة  الهدف:
 .فقط ةالبصريبناءن على اغباسة فئة يف  مصتفة ة سلسلة من األشياءيسمت الغرض:
 .قطعة حلول ،موزة ،أشياء لؤلكل كتفاحة :ؿؾبموعة يف فئات مثا ةأدكات منزلية معركف األدكات:

ديدىا يف فئات عن طريق كربقادرا على تعريف األشياء  يكوف ؿبمد عندما :اإلجشاء
ف يف  تعليمو ربديد األشياء بطريقة إبدئي اآل(. ٘ٚٔ التمرين أنظرا أك بالبحث عنها )رِىاإظه
ىذه األشياء  ضعيألشياء بالتعبَت. اليت استعملتها يف ربديد ا  اتاإلجراءنفس  يتبعإ ،التعبَت

يف  ،ماذا يوجد لؤلكل؟" ،ؿبمد" :رلو مبعثرة يف الغرفة يف أماكن يبكن حملمد رؤيتها بوضوح كق
يف السابق. لكن عنو كما عمل  أك يبحثالبداية من احملتمل أف يشَت ؿبمد للشيء اؼبطلوب 

 رلو دما يريك الشيء اؼبطلوب قنكعحث عن الشيء اؼبطلوب. بو من القياـ كي ييمنعىذه اؼبرة إ
ف ىذه ا أكدبكرر االسم. و ييجعلكاىذا الشيء عدة مرات  ي لولو "جيد ؿبمد ما ىذا؟" ظب
و مع الوقت كي ينطق الكلمة يثِّ لكن حُ  منو أف ينطقها كاملة، تنتظرمالكلمات صعبة النطق ال 
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نتباىو كبو  إجليب، أئة معينةية ربت فوِ ضَ هبد صبيع األشياء اؼبنْ أف بدقة. إذا دل يستطيع ؿبمد 
ليت يبكن أف يتعرؼ كاأشياء أخرل إذل فئة  ُتنفس العملية. عندما تضيف كاصلياألشياء اؼبتبقية ك 

لذم كا ،زرؽ؟"أين يوجد ما لونو أ بُتالتمييز  ويمالتعبَت عنها علِّ كبعليها ؿبمد بالتجاكب معها 
يالذم ي "،زرؽ؟أ " ما ىو الشيء الذم لونوُتكب باإلشارة، هياريك إيُ   .دكف اإلشارة و لكسمِّ

 

 ملفهم الج    (216

 سنوات. ٖ-ٕ التعبَت: ة،الكفاءة اللفظي
 سنوات. ٖ-ٕ ة:اللغ إستقباؿاإلدراؾ، 
 سنوات. ٚ-ٙ :القراءةاإلدراؾ، 
 سنوات. ٖ-ٕ ة:التصنيف يف ؾبموعاإلدراؾ، 
 .بسيطة بطريقة تعبَتية لصب إستعماؿ الهدف:
 عبل.كفعريفها بواسطة صبلة مكونة من ثبلث أك أربعة كلمات تتضمن اظبا كتالنظر إذل صورة  الغرض:
 ،اعبرم) :صور ألشخاص يقوموف بأشياء معركفة مثبل ،قطعة كبَتة من الورؽ اػبشن )الكارتوف(  األدكات:
( ،اؼبشي  .النـو

 أنظر)لقسم األخر "يعمل ماذا"كان" قسم فيو كتابة "مَ  نيالورقة إذل جزء يقسمإ :اإلجشاء
صورا لثبلثة أشخاص يقوموف  مر حضِّ ، ك ىذه الورقة على الطاكلة أماـ "عمر"  ضعي ،(الصورة

على كل  كتيبأ ،كذلك  ىذا للقراءة إستعماؿثبلث صور لشخص يبشي. إذا أردت  :بعمل مثبل
 ضعيعمر الرجل يبشي".  أنظر"رلو ق ،لو الفعل يفصورة لعمر كصِ  أظهرم ،ؼبراد منهااصورة ما 
فس كنس النشاط فصورة أخرل لن خذمالتأكد من نظره إليها. مث  الورقة بعد ىالصورة أعل
نتباه عمر كبو الصورة إ كجِّهي ،الصورة( أنظرا على اعبانب "من" من الورقة )هيضعالشخص ك 
 كجِّهيإذا دل هبب  ،"الرجل"عمر، من ىو؟"، حاكرل أف ذبعليو يقوؿ: أنظر" :رلو كقالثانية 
نتباىو كبو الصورة توجيو إ مديعاعبملة "الرجل يبشي" مث أ كرِّرم ،كذلالصورة األ صوب انتباىو
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جانب "يعمل العملية مع الصورة الثالثة ك  كرِّرم"من؟ الرجل".  قورل نفس اعبملة مث  رِّرمككالثانية 
يكوِّف الفكرتُت كي  بُت يربط"ماذا يعمل؟" مث يف األخَت إ :من عمر طليبكاماذا؟" من الورقة. 

 ةسياق ،الصعود على اغبصاف ،أخرل بسيطة مثل اؼبشي اتنشطمع  اإلجراء رمكرِّ صبلة.  
جنس الشخص بوضوح على من أف عمر يعرؼ النشاط ك  مالسباحة أك القفز. تأكد ،السيارة

 .الصور الثبلثة

 

 

                                      

                                  
 ؟منماذا يفعل؟     

 أوراق بصور ألسئلة التعليم ػ ٚ.ٔورة.ص
 األبعاد (212

 سنوات. ٗػ  ٖ اؼبفردات: لكفاءة الّلفظية،ا 
 سنوات. ٖ-ٕ م:اللغو  ب، التجاك اإلدراؾ
 سُت معرفة مفهـو البعد.كربالصحيح لؤلكصاؼ  ستعماؿتطوير اإل :الهدف
 .صغر" جوابا على سؤاؿ ما ىو قياس؟قوؿ أك اإلشارة إذل "أكرب" "أال :الغرض
 .لقةكحمكعب  : فباثلُت لكن القياس ـبتلف مثبلُتسمج :األدكات
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 إبدئي ،عندما يتمكن "أسامة" من تعريف األشياء بالتجاكب حسب أبعادىا :اإلجشاء
قياسهما ـبتلف  مكعبُت ضعي. التعرؼ بطريقة تعبَتية على قياسات األشياء اكؿبسؤالو كي وب

 ،"جيد :لو قورل إذا أعطاؾ الكبَت ،ٍت الكبَت""أسامة أعطي ورل:كقعلى الطاكلة أماـ أسامة 
 أنظر"أنت  بُتيف بادئ األمر ذبي "،لو "ما ىو القياس؟ورل كقاؼبكعب  أَرِهمث  ،كبَت"،أسامة
ة اكلو على كل ؿبيعليو كي يريك أك ينطق الكلمة. كافئ أنت"، أغبِّي وُ قُػلْ اآلف  ،نو كبَتأسامة إ

 كل مرة لكن كلمة كاحدة فقط يف ،لصغَتكاؼ الكبَت العمل معو كي يعر  كاصلي لقوؿ الكلمة.
 منو تعريف الكلمتُت. طليبحىت يتعلم االثنُت. مث أ

 

 يوىىو   (211
 سنوات. ٗ-ٖ اؼبفردات: الكفاءة الّلفظية،

 سنوات. ٗ-ٖ ف:التصني ،اإلدراؾ
 .ؼبرأةكاالرجل  بُتسُت التمييز كربالضمائر  إستعماؿتطوير  :الهدف
 .ؼبرأة يف الصوركاىي" عن طريق تعريف الرجل  ،"ىو  إستعماؿ :الغرض
ف باشركف نشاطات يعرفها ىاين )هبب أتيات يكفلنساء أك أطفاؿ كاصور ؾببلت تظهر الرجاؿ  :األدكات

 يكوف جنس الشخص كاضحا يف الصورة(
صورة لرجل يقـو بنشاط  أَرِه ،لصور أمامكمكاأماـ الطاكلة جبانب ىاين  إجلسي :اإلجشاء
 ،مرأة أك فتاةالعملية مع إ كرِّرمالضمَت.   جيِّدا مبرز ىاين إنو جالس" أ أنظر" قورل يعرفو ىاين.

ب الصورة األكذل للرجل. هبب صورة الفتاة على الطاكلة جبان ضعيهنا ذبرم". إ ،ىاين أنظر" قورل
الصورة  كثَتا الضمائر ُمظهرةن   كرِّرمالضمائر.   نكرِّريعلى ىاين أف ينظر إذل الصور عندما ت

العملية مع الصور األخرل مث مع صبيع الصور مع إبراز  كرِّرمهما.  بينز ىاين يِّ اؼبناسبة كي يبُ 
 الصورة. ضععلى اعبهة اؼبناسبة لو  كِ و يدل  ذبعليأف   حاكرلالضمائر بوضوح يف كل مرة. 
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الصورة يف  ضعقبل ك  متردَّد ،الصور دكف مساعدة بُتإذا أصبح قادرا على التمييز 
كي يكمل   جِّعيوكشعطو اغبرؼ األكؿ فقط للضمَت كألو "من هبرم"  ورلكقاؼبناسبة اجملموعة 

إال النشاطات اليت  ي تستعملكالسيطة. كباإلجابة "ىي ذبرم". هبب أف تكوف الكلمة قصَتة 
 .ـمث اعبملة مع ربسنو يف الكبل ،الضمَت كحده كرِّرو يذبعليف أ حاكرليعرفها ىاين. يف البداية 

 

 فوق ،تحت  (212

 سنوات. ٗ-ٖ الكلمات: الكفاءة الّلفظية،
 سنة. ٕ-ٔ ة:التجارب مع اللغ ،اإلدراؾ
 .هم العبلقات اؼبكانيةكفالصفات  إستعماؿربسُت قدرة التعبَت يف  :الهدف
 "فوؽ" كي يدؿ على مكاف اؼبكافأة اؼبفضلة. ،لعبارات "ربت"ك إشارات لكلمات أ  إستعماؿ :الغرض

 .حلول ،ثبلث أكواب األدكات:
حد ي اؼبكافأة ربت أخفره اؼبكافآت، إكأ"منَت" قرب الطاكلة  ُمقابِلة إجلسي :اإلجشاء

 ضعي بعض األحياف كيفمرتُت أك ثبلثة كي يعتاد.  التمرينىذا  كرِّرمىا.خذو يأيجعلكااألكواب 
يف  يشرعإت الكوب كربة فوؽ افأاؼبك ندما يعتاد أخذكعخذىا. و يأياتركاؼبكافأة فوؽ الكوب ك 

اغبلول ربت الكوب  ضعيك  ،فوؽ" ،منَت أنظرورل:" كقاغبلول  أَرِه :الكلمات مثبل عماؿإست
 نو ينظر إليك.ة من أمتأكد ُتعندما تكون
ندما هبلس منَت كعت". كربالكلمات "فوؽ  إستعماؿمرات عديدة ب التمرين ىذا كرِّرم

 خذلو بأ يقبل أف تسمح ف هبيبك بطريقة التعبَت منو أطليبالتمرين، أأماـ الطاكلة ؼبزاكلة 
يديو   يمسكاؼبكافأة ربت الكوب مث إ ضعي، منَت فوؽ" أنظرلو" بعد أف تقورل :اؼبكافأة. مثبل

صوت منخفض كلمة كبك ثبلثة أمرتُت ورل كقلو"أين ىي؟"  ة، قورلاؼبكافأ من أخذ ويكي سبنع
نو عليو أف هم أي فمو كي يفؼبسذا كاف الزما إكإالكلمة ببطئ بواسطة فمك  يل"ربت". شكِّ 

يف الكبلـ  فَّ تأي فية من جانبو. لكن تدرهبيا عليو أاستجابة تعبَت  ي بكلرضدؾ. يف البداية إقلي
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در الصوت صْ كي يُ   شجِّعيوندما يصبح أكثر خربة كعها أنت. نيشكلبلحظة الكلمات عندما تُ كم
 أك يعمل إشارة كاضحة قدر اإلمكاف.

 

 ".....أو  و  اإلجابة على األسئلة "أ َ   (213

 سنوات. ٗ-ٖ :التعبَت  الكفاءة الّلفظية،
 سنوات. ٖ-ٕ ة:االستجابة اللغوي اإلدراؾ،
 ة.قلعلى االختيار بطريقة مست طوير القدرةكتربسُت لغة التعبَت  :الهدف
 .لتعبَت عنو لفظياكالية قبلاالختيار باست :الغرض
 .ةبوبكؿبأدكات منزلية معركفة  :األدكات

كل   منتهز إ ،ديو صعوبات يف التعبَت عندما نعطيو االختياردبا أف "ىشاـ" ل :اإلجشاء
م  ر اختإ ،قبل ساعة اغبكاية :و االختيار ليعتاد مع كلمة "أك" مثبليكي سبنحفرصة خبلؿ  النهار 

ذاؾ؟"، إذا أخذ  أو: "تريد ىذا لوورل كق كل كتاب على حدل  أَرِه ،ما أماموهيضعك  بُتكتا
كي يستعمل الكبلـ للتعبَت عن رغباتو   شجِّعيوىذا".  قلشاـ ىقورل: " اعبملة ك  كرِّرم ،نبااحدإ

أك كل شيء  ،األلعاب ،قبازه بواسطة الغذاءفبكن إ جو االختيار. ىذا الربنامنعطييف كل مرة تُ 
 ُْ ّْ منو إجابات دقيقة  طليبإلجابة عنها لفظيا، أكاظباع أسئلة "أك"  عتاديق. كعندما يهّم

: "ىشاـ ىل لو ورلكقضبر ي كوبا أمسكإ :مثبل ،أك األلوافاجملموعات  ،تتضمن أظباء األشياء
 ،و لو كذلككظبِّ زرؽ كوبا أ  أَرِهو لو مث كظبِّ ضبر كوبا آخر أ  أَرِه ،تردَّدإذا  ،"؟زرؽلونو أضبر أك أ

 إذف السؤاؿ مع الكوب األصلي. كرِّرم

 

 المحادثة المتشعبة أو المركبة (214

 سنوات. ٗ-ٖ :احملادثةة، الكفاءة اللفظي
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 سنوات. ٖ ،ٕ ة:االستجابة اللغويدراؾ: اإل
 سنوات. ٖ- ٕم:التبادؿ الفرد ،األلفة االجتماعية

 .تطوير كفاءة احملادثة :الهدف
 .سُت القدرات األساسية للتفاعل االجتماعيكرباإلجابة على أسئلة بسيطة يف احملادثة  :الغرض
 .كوب،حلقات ،صور ؾببلت :األدكات

 ستعماؿام اآلف أف يتعلَّ  أمُت ربسن كثَتا لكن هبب عليو عند كعاء اؼبفردات :اإلجشاء
قرب الطاكلة  إجلسيعلى ـبتلف اغباالت.  أف يتمرفوظيفها يف احملادثة. لذا ال بد كتالكلمات 
ن ختارم موضوعا للمحادثة أيالكوب على الطاكلة. مث كاالثبلث حلقات  ضعيمع أمُت ك 

 :ها مثبلعليو أسئلة بسيطة يبكنو اإلجابة عن ُتتطرح
 أمُت ماذا نشًتم يف ؿبل الربتقاؿ؟. 

 كيف نذىب عند البقاؿ؟. 
 ماذا نفعل باؼبواد الغذائية اليت نشًتيها؟. 

ىذا كي يرل عدد  ،حلقة داخل الكوب ضعي ،عندما هبيب على السؤاؿ إجابة صحيحة
 :قًتاح مثبلإالصور كإستعملي إذا دل هبد إجابات على األسئلة  ،األسئلة اليت يبكنو اإلجابة عنها

اؼبواضيع  إختارمالسؤاؿ.  رِّرمككصورة السيارة  أَرِه ،سيارة" على السؤاؿ الثاينبال"هبب إذا دل 
و من اإلجابة بسهولة مثبل اؼبواضيع اليت هتتم بنشاطاتو كمصاغبو. عندما وبس بالراحة نُ اليت سبكِّ 

نو يو أسئلة كثَتة ماداـ أعل يطرحكااغبلقات يف الكوب  ضعك  يأف تًتك حاكرلأثناء احملادثة اؼبركبة 
 دبدحو إذا طرح سؤاال. يمو قهبيب ك 

 

 التعبير برسالة صوتية  (215

 سنوات. ٗ-ٖ ة:احملادث الكفاءة الّلفظية،
 سنوات. ٗ-ٖ م:التفاعل الفرد  ي،التفاعل االجتماع
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 .ؼبؤىبلت االجتماعيةكاسُت الذاكرة كربتطوير قدرات احملادثة  :الهدف
 .ها شفهيا إذل شخص آخرقلكنة صوتية )أربعة إذل ستة كلمات( تلقي رسال :الغرض

سلول إذل  يقلنأ ،خص آخر يف غرفة أخرلكشمع "سلول" يف غرفة  إجلسي :اإلجشاء
الغرفة اجملاكرة لًتل الشخص اعبالس فيها. هبب أف تكوف لدل كل شخص ما يشجع بو 

رسالة اليت يبكن أف تنطقها فقا الشخصاف على نص الالتمرين، هبب أف يت سلول. قبل بداية
"سلول قورل  :ها إذل الشخص اجملاكر مثبلقللسلول رسالة قصَتة كي تنقورل سلول بسهولة. 

ؽبا الرسالة. عندما  رِّرمككا يف االذباه الصحيح هيضع ،هنض". إذا دل تذىب على الفورأليب إ
ف اعدىا الشخص الثاين بأالرسالة يس عن ـ تعربِّ ك تصل إذل الشخص اعبالس يف الغرفة اجملاكرة 

 .هنض"ها أكثر بقولو ؽبا:"قالت لك إجِّهو يب إذا دل ذبُ  ،يقوؿ ؽبا "ماذا قالت لك أمك"؟
 يعطها رسالة أخرل مشاهبة كي تعود هبا إذل أمها. طبقكيشجِّعها يُ  عن الرسالة ندما تعربِّ كع

هبيا يف عدد الرسائل تدر  زيدمبرسالتُت فقط مث  إبدئيمع رسائل أخرل ـبتلفة.  اإلجراءنفس 
يلة قلذا كانت ربتاج سلول إذل مساعدة كا ،أف تكوف الرسالة مفهومة تنسي كال. تلتفاعبلكا

 ا.ساعديه

 

 الجمع  (216

 سنوات. ٗ-ٖ التعبَت: الكفاءة الّلفظية،
 سنوات. ٗ-ٖ ة:االستجابة اللغوي ،اإلدراؾ
 .الصحيح للجمع ستعماؿتطوير اإل :الهدف
 .شياء مألوفةأل رة صحيحة للتعرؼ على ؾبموعاتع بصو توظيف اعبم :الغرض
 .كرات  ،حيوانات من الق  ،أشياء منزلية يعرفها "رائد" مثل "البسكويت :األدكات
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. يبكنك اهكظبِّ إحدل األدكات أمامو  ضعيقرب الطاكلة مع "رائد" ك  إجلسي :اإلجشاء
إذا  ،لو "ما ىذا؟" ورلقك ىا خذو يأي تًتككالكرة"   ،"رائد قورلكتكرة على الطاكلة   ضعمثبل ك 
نتباىو كبو إ كجِّهيكرتُت أك ثبلثة يف ؾبموعة منفصلة عن الكرة األكذل ك   ضعي "،كرة"أجابك 
 كالكلمة "كرات" مرات عديدة   رِّرمكك ،جيِّدااعبمع  ٍتبيِّ كرات".   أنظر ،"رائد ورلكقاجملموعة 

 ،نطق الكلمتُت دالفرؽ عن يٍِّتكبات" كر   ،أنظر" ورل كقاجملموعة اؼبعزكلة  أَرِهىا. مث خذو يأيتًتك
 ،السؤاؿ مع اجملموعة كرِّرم ،إذا أجاب "كرة" ،"ما ىذا. رائد؟"ورل كقالكرة اؼبعزكلة  أَرِهعدىا كب
 ىا.كرِّر و يُ يجعلكا جيِّدالو الكلمة  بيٍِّت ،ب "كرات"إذا دل هبُ ك 

 

 .ة األشكاليسم  ت (217

 سنوات. ٘-ٗ اؼبفردات: ،الكفاءة اللفظية
 سنوات. ٘-ٗ ة:االستجابة للغ ،اإلدراؾ

 سنوات. ٖ-ٕ :اإلحساس البصرم
 .عيُت األظباءكتربسُت لغة التعبَت  :الهدف
 .مثلث( شفهيا ،دائرة ،ربديد أظباء األشكاؿ )مربع :الغرض

 .ثلثكممربع  ،قطع الورؽ اػبشن )الكارتوف( على شكل دائرة األدكات:

 :على طلبك ك الشكل اؼبناسب بناءن ا على إعطائضبد" قادر عندما يكوف "أ :اإلجشاء
اآلف بالعمل معو على نطق أظباء  يشرعإ ،(ٙٚٔ  التمرين أنظرطٍت اؼبثلث" )أع ،ضبد"أ
سم الشكل مث مرارا إ رِّرمككو أماـ عينيو يمسكإ ،ألشكاؿ. فعندما يعطيك الشكل الصحيحا

االسم  بُتد الربط سم الشكل عدة مرات كي يعتاإ كرِّرمما ىو ىذا الشكل؟".   ،ضبدقورل: "أ
كي ينطق االسم   جِّعيوكشي اغبرؼ األكؿ فقط عند سؤالو عن الشكل نطقمث ا ،لشكلكا
قًتاب من اكلة لئلعلى كل ؿب شجِّعيومعو نطق الكلمة. توجد كلمات صعبة عليو لكن  يأكملك 
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عليو إجابات دقيقة كاضحة  يشًتطة. كالحقا عندما يصبح أكثر خربة إالنطق الصحيح للكلم
 كف مساعدة.دك 

 

 التعبير عن منافع األشياء (218

 سنوات. ٘-ٗ التعبَت: ،الكفاءة اللفظية
 سنوات. ٗ-ٖ ة:االستجابة اللغوي ،اإلدراؾ
 .هم منافع األشياءكفربسُت القدرة على احملادثة   :الهدف
 .األشياء اؼبعركفة الشفهي ؼبنافعالتفسَت  :الغرض
 .لعبة كوب، ،اؼبلعقة ،لكتابا :أربعة أشياء منزلية معركفة مثل :األدكات

 أنظرمنافعها )اء األدكات اؼبنزلية اؼبتداكلة ك عندما يكوف "مصطفى" عارفا بأظب :اإلجشاء
 قورل:ؼبصطفى كتابا ك  يعطإ :مثبل  عن منافعها،عربِّ و يُ ذبعليأف اآلف  حاكرل ،(ٕٔك  ٔٔ التمرين

نو الكتاب فإ ستعماؿابقا كيفية لم ساتعو نا أكدب، ماذا نفعل بالكتاب؟" كتاب،  أنظر ،"مصطفى
 ،ملعقة ،مصطفى أنظر" ورل:كقيبل قل متردَّدكذلك قبل إعطائو اؼبلعقة سوؼ يشرع يف القراءة.

بذؿ ؾبهود  اكؿ تعطيو اؼبلعقة أك الكتاب حىت وبكال"باؼبلعقة تأكل".  :بُتيكذب  ،؟"اماذا نفعل هب
كل   إستعماؿب  كرِّرمدؾ.  قلضوح كي يمنفعة الشيء بو  يف تنطقأ حاكرلللتعبَت عن منافعها. 

 األدكات اليت يعرفها مصطفى.

 
 مفاىيم زمنية  (219

 سنوات. ٘-ٗ :اؼبفردات ،الكفاءة اللفظية
 سنوات. ٘-ٗ ة:االستجابة اللغوي ،اإلدراؾ
 .وسيع كم اؼبفرداتكتربسُت فهم اؼبصطلحات الزمنية  :الهدف
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 .ت الذم يكوف فيو حدث عمومااإلجابة عن األسئلة بكلمة كاحدة خبصوص الوق :الغرض
 .النـو ،األكل ،اعبرم :ألشخاص يقوموف بأعماؿ معركفة مثلصور  :األدكات

لو صورة لطفل  بيٍِّت :رب عنو الصورة مثبلعِّ لو ما تػُ  يشرحكالسامي صورا  أظهرم :اإلجشاء
 رِّرمكك ،يل"الطفل يناـ يف الل ،"صحيحقورل لو" ماذا يفعل الطفل؟" إذا أجاب "يناـ" ورل كقيناـ 

 .مرارا كلمة "الليل" مع كلمة "يناـ"
بلؿ النهار. إذا ظبع كخس صباحا ارَ ظهر نشاطات سبُ العملية مع صور أخرل تُ  كرِّرم

" مىت يناـ الطفل؟" إذا  كرِّرم بالسؤاؿ اآليت: ،الصباح ،النهار ،الليل :سامي كثَتا كلمات مثل
تسأليو:"ماذا يفعل أف  حاكرليصبح أكثر خربة عندما  .أعطو صوتا "ؿ" كي يقوؿ "ليل" تردَّد

ـ كي يفكر يف أشياء يقو   شجِّعيوو هبيبك "يناـ" دكف أف يرل الصورة. ياجعلالطفل يف الليل؟" ك 
 الذىاب إذل اؼبدرسة". ،الصباح ر"النهوض، فطو  : النهار مثبلكيفهبا صباحا 

 

 الحساب )العد(  (222

 سنوات. ٘-ٗ اؼبفردات: ،الكفاءة اللفظية
 سنوات.ٖ-ٕ :الًتابط ،دراؾاإل

 .ؼبصطلحات الرقميةكاربسُت كم اؼبفردات  :الهدف
 .طبسة دكف مساعدة اغبساب حىت :الغرض
 .مكعبات :األدكات

و كيف يعطيك يمعلِّ  ،ألرقاـكااألصوات   تقليدعلى  اإذا كاف سليم قادر  مأنظر  :اإلجشاء
 ،عندما  يعطيك العدد الصحيح ،و منو من اؼبكعبات )ال تتجاكز اػبمس(بينالعدد الذم تطل

 ة بعد قوؿ العدد.قلمست كل مكعب يف كْومة  ضعبو  يها لو ببطئدعدِّ 
ىل يقولو  نظرمكأالرقم األخَت  ف تقورلقبل أ متردَّدذلك مرات عديدة  نكرِّريندما تكع

 لو: مدسليم أعطيٍت ثبلث مكعبات؟" إذا أعطاؾ العدد الصحيح عدِّ  :قورل مثبل
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 ثإذل سليم فبسكا اؼبكعب الثال أنظرم ،ثبلثة ؿ:قبل القو  تردَّدم.." ك .اثناف.."كاحد..
عدة مرات ىذه  كرِّرمة يقوؿ لك فيها ثبلثة.  اكلعلى كل ؿب شجِّعيوماذا يأيت اآلف؟" :قورلك 

ؾبموعة. كعندما يصبح  منو سول تعريف الرقم األخَت من كل العملية لكن يف البداية ال تطليب
أعدادا أخرل عندما يتحسن يف  يفيؼ الرقمُت األخَتين من اجملموعة. أضرِّ عو يُ يجعلأكثر خربة إ

 قدراتو اللفظية.

 

 ة األلوانيسم  ت  (221

 سنوات. ٘-ٗ :اؼبفردات ،الكفاءة اللفظية
 سنوات. ٗ-ٖ :لغة التعبَت ،اإلدراؾ
 .سُت فهم األلوافكربالصفات التعريفية  ستعماؿاتطوير  :الهدف
 .طريقة تعبَتيةة أربعة ألواف بيسمت :الغرض
 .زرؽ(أ ،خضرأ ،صفرأ ،ضبرمكعبات ملونة )أ :األدكات

أربعة مكعبات ملونة على الطاكلة.  ضعي"شعيب" ك أماـ الطاكلة مقابلة إجلسي :اإلجشاء
و مثبل "شعيب أعطيٍت األزرؽ" يألعندما تس ٓٔعلى  ٜإذا كاف "شعيب" هبيبك إجابة صحيحة 

أظباء األلواف  كرِّرم عن األلواف.  عربِّ لعمل معو كي يُ اآلف با يفاشرع ،(ٕٛٔ  التمرينأنظر )
 ورلكقمكعبا  أَرِه التمرينبلح  حركات فمك. مث أثناء كيكي يسمع الصوت بدقة   بطئكببوضوح 

 ،"جيد رلو كقو يف اغبُت ياللوف كافئ سمِّيف يحاكؿ  أإذا  ي لو اسم اللوف،نبس، إلو "ما لونو؟"
 اعفة الفرص كي هبيبك بطريقة التعبَت.مع مض  كاصلي ،نو األزرؽ"شعيب إ

 

 ـ1ـرواية حكاية   (222
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 سنوات. ٘-ٗ  ة:الكفاءة اللفظية. احملادث
 سنوات. ٗ-ٖ :االستجابة اللغوية ،اإلدراؾ
 سنوات. ٖ-ٕ م:التفاعل الفرد ي.االجتماع اإلندماج
 .لذاكرةكاربسُت قدرات اللغة التعبَتية  :الهدف
 يل من اإلشارة.قلال ستعماؿإحكاية قصة رآىا حديثا مع  الغرض:
 .تلفاز األدكات:

ال بد ؽبا أف تستعمل قدراهتا اللغوية اليت تتطور مع الوقت بشكل صحيح  مركة :اإلجراء
 ف قدراهتا يف احملادثة عند مشاىدهتا التلفزيوف.وظِّ ا أهنا ربب التلفزيوف سوؼ تُ كدب

 قصَتان أف يكوف بسيطا ك ن األحسكمـ مفضبل عندىا يف التلفزيوف  اعندما تشاىد منظر 
ها ربكي لك كل ما رأت. ذبعليأف  حاكرلو. تْ عليها بعض األسئلة على ما شاىدَ  يطرح. إـ

؟" إذا أجابت  ا:ؽب رلو قإذا شاىدت رسـو متحركة  مثل "تـو ك جَتم"، :مثبل "ماذا يفعل تـو
طاعتها. ها ربكي اؼبشهد على قدر استذبعليأف  حاكرل"ماذا حدث بعد ذلك؟.  :ؽبا رلو ق

 .التمرينعلى تنفيذ  هاينرغمبأنك تثناء اسًتاحتها كي ال تظن التمرين أىذا  كرِّرمت ك أفيبكن

 

  ـ2ـ رواية قصة (223
 سنوات. ٙ-٘ ة:الكفاءة اللفظية. اغبادث

 سنوات. ٗ-ٖ ة،االستجابة اللغوي ،اإلدراؾ
 .االجتماعي اإلندماجؤىبلت كماحملادثة  اتربسُت قدر  :الهدف
 ث على ذلك.سة فبيزات الصورة دكف اغبأربعة أك طب تعريف :الغرض
 .كتاب الصور البسيطة  :األدكات

كنكما رؤية الكتاب بوضوح. كيباف فيو بالراحة مع كماؿ يف مكاف ربسَّ  إجلسي :اإلجشاء
نظره كبو ـبتلف  توّجهيها لو بالتفاصيل الذم يقدر عليو. يف البداية عليك اف يشرحكاصورة  أَرِه
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يصف معك الصورة و ية تعريفها لو. لكن تدرهبيا اجعلواصل تتكوف منها الصورة مع مجزاء اليتاأل
 ها عليو.بلة اليت يبكن اف تطرحذه مباذج لؤلسئكى

 ماذا يرتدم الطفل؟ 
 ىو شعوره؟ ام 
 ىل توجد حيوانات يف الصورة؟ 

 .و يصف لوحده الصورةيذباه الصحيح مث اتركيف اإل ويضعأف ت حاكرل

 

 مفاىيم الزمن   (224

 سنوات. ٙ-٘ :التعبَت  ،الكفاءة اللفظية
 سنوات. ٗ-ٖ ة:االستجابة اللغوي ،اإلدراؾ
 .هم مصطلحات الزمنكفربسُت عدد اؼبفردات  :الهدف
 .بشكل صحيح "، غدااليـو ،كلمة "أمس  إستعماؿ :الغرض

 .صور تعرب عن أحداث يومية للطفل ،ماركور ،األدكات. كرقة كبَتة من الورؽ اػبشن
الصور  يستعملالصورة(. إ أنظربإعداد جدكؿ يتضمن أياـ األسبوع ) يمو ق :اإلجشاء

. يف كل صباح ألتوضيح ما سيقو  و لو. ير فسِّ ك اعبدكؿ  رِهكأعماد  محضر ـ بو "عماد" يف كل يـو
تأكل  ،. اليـو تذىب إذل اؼبدرسةأنظر ،"عماد:رلو بالعمل الذم سيقـو بو أثناء النهار. ق إبدئي
" كأ ،شاىد التلفاز"كتء ة عند الغذامعكركن تو لو. قلما  كرِّرمنو أف ي طليبكا ،جيِّدابرز كلمة "اليـو

 .؟"ايض"ماذا سنفعل اليـو أ ،لو تقورلنشاطات من الربنامج اليومي ك ال ي إحدلسقطيبكنك أف تُ 
" ،ندما وبكع كلمة "أمس".   وبتعليم إبدئيلكن  التمرين كرِّرم س عماد بالراحة مع كلمة "اليـو

لو ماذا فعل يف  يٍِّتكبيف األجندة  ـإذل اػبلف بيو  يجعانشاطات اليـو تر  ُتا تستعرضعندم
عبت يف كلأكلت النقانق يف الغذاء  ،أمس كنت يف اؼبدرسة ،عماد ، أنظر":رلو ق ،األمس
ماـ اعبدكؿ. من اؼبمكن يو أإذا دل يعرؼ أكقف ،"ماذا فعلت أمس؟" :لو رلو مث ق ،اػبارج"



 079      (عماد السعدني أخصائي التخاطب ) جروب 

 

~ 179 ~ 

 

د  النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ

 ستعماؿامبتسم كي يفهم اليـو الذم كبن فيو. إذا تعلم "عماد"  كجوبل الرموز مث إستعماؿ
" بصورة صحيحة   ،"أمس"  "غدا".كلمةالعملية مع   كرِّرم"اليـو

 

 أيام األسبوع (225

 سنوات. ٙ-٘:التعبَت  ،الكفاءة اللفظية
 سنوات. ٗ-ٖ ة:االستجابة اللغوي ،اإلدراؾ
 هم مصطلحات الزمن.كفربسُت لغة التعبَت  :الهدف
 ة أياـ األسبوع بانتظاـ.يسمت :الغرض
 .(ٕٕٗ التمرين أنظرجدكؿ نشاطات األسبوع ) :األدكات

" ستعماؿاعلى  عماد" قادرا"عندما يكوف  :اإلجشاء  ،"أمس" بشكل جيد ،"غدا" ،"اليـو
ىذه اؼبرة أظباء األياـ. مثبل  يدخلالتمرين السابق لكن أنفس  كاصليو اآلف أياـ األسبوع. يمعلِّ 
تأكل اؼبرطبات يف  ،اليـو االثنُت ستذىب إذل اؼبدرسة ،عماد أنظر" :لو رلو كقأماـ اعبدكؿ  وخذي

اليـو  ،دنتبو عما:"إرلو قي اليـو تو لو. إذا نسقلما كرِّر و ييكاجعل ،ذىب للسباحة"كتالغذاء 
؟ اليـو ىو االثنُت" ،االثنُت  .ينالتمر  نلو ينطق أظباء األياـ يف كل جزء ميجعإ ،ما ىو اليـو
كلت كأيف اغبديقة  تَ نْ كُ   ،"أمس ىو األحد ستعملة يف التمارين السابقة قائلة:اؼب لطريقةا كرِّرم
فقط  يو من حُت آلخر مستخدمةسألإ ،عليو أسئلة حوؿ مواضيع اعبدكؿ ُتندما تطرحكعيبتزا". 

. مثبل لت يـو ماذا فع ،ىو األحد :"أمسرلو "ماذا فعلت أمس" ق :لو عوضا أف تقورل :اسم اليـو
دىا معك. يف أف يردِّ  اكرلكح ،أياـ األسبوع بانتظاـ يظب ،يف كل مرة  التمريناألحد؟". بعد تكرار 

" "غدا"ككاألياـ  بُت ُتالبداية تربط لكن عندما يصبح أكثر  ،لمات يعرفها مثل "أمس" "اليـو
ـو كذا من منو ماذا سيفعل يف ي اطليبك  أياـ األسبوعم يف بعض األحياف يـو من خربة ذباكز 
 األسبوع.
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 اعبمعة اػبميس األربعاء الثبلثاء  اإلثنُت األحد السبت
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 اإلستقاللية -8-
اؼبؤىبلت اليت  ُتطفاؿ التوحدية لتعليم األوجَّهيقدـ سبارين م اإلستقبلليةىذا اؼببحث حوؿ 

يتوجب اجملاالت اؼبهمة اليت من خبلؽبا ك   ،لية يف ؿبيطهمقبلعماؽبم باستتسمح ؽبم دبباشرة أ
 الثياب. تداءإر  ،االغتساؿ ،الذىاب إذل اؼبرحاض ،األكل ىي:اؼبؤىبلت  تطوير
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 صابعأكل مواد غذائية في شكل أ  (226

 سنة.ٔ-ٓ ل:االعتماد على النفس يف األك ،اإلستقبللية
 سنة.ٔ-ٓ :ركة الدقيقةاغب

 سنة. ٔ-ٓ :اغبركة ،التقليد
 .ةقلتطوير القدرة على األكل بطريقة مست :الهدف
 .واد غذائية على شكل أصابع دكف مساعدةؼبألكل كااؼبسك  :الغرض
 .اعبزر اؼبطبوخ مقطعة قطعا قابلة للمسك ،اػببز ،النقانق :أغذية يف شكل أصابع مثل :األدكات

أمامو كمية من اؼبواد الغذائية يف شكل  ضعيس" على كرسي عاؿ ك ن"أ جلسيأ اإلجشاء:
 يمو كبو فمك. ق اكجِّهيهك  ي قطعة ببطئلتقطكانو يراؾ م من أبأنو وببها. تأكد ُتأصابع تعرف

أف يفعل مثلك.  نس بأنو يتوجب عليوي أفهمكألتعبَت عن كوف ما أكلتو لذيذ. حبركات مبالغة ل
نو بيدؾ األخرل يده يف الوقت الذم تعطي كجِّهي ،عة الغذائيةيلعب بالقط دؾ كبدأقلإذا دل ي

انتباىو مع يديك  مأف تركز  حاكرلك  ةأف تكوف حركاتك كاضحة الدالل يحرصده. إقلمثاال كي ي
اؼبواد  يأف تكتشف حاكرل ،ف كاف دبساعدتككاحىت  ،و يف كل مرة يأكل فيهايىنئ ،أثناء البياف

اؼبواد اليت وبب "أنس"  ستعماؿاسهبل بيصبح  التمرينف ضها، ألليت يرفكاالغذائية اليت يهواىا 
 تدرهبيا من حجم القطع. يضخفِّ  ةزيادة كفاءة اغبركة الدقيقكلكلها. أ

 الشرب في كوب (227

 سنة. ٔ-ٓ ل:يف األك اإلستقبللية
 .الشرب يف كوب :الهدف
 .من الفمقريبو كتباليدين  مسك الكوب :الغرض
 .عصَت الفواكو اؼبفضل ،كوب ببلستيكي خفيف  :األدكات
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 ،يرفض كل تغيَت ،كن ال وبب ؼبسوكللو الكوب  ُتفريد" يشرب عندما سبسك" :اإلجشاء
 ىذه اؼبراحل بالتدريج. يتبعق. إقلية كي يتمكن من القبوؿ دكف عليك بتغيَت ذلك بطريقة تدرهب

 ها كبو فمو.يرفعكامسك الكوب بيدؾ إ ،كراءه ينو ك  :اؼبرحلة األكذل 
  يارفعديك فوؽ يديو ك كيديو على الكوب ي ضعي. كوين كراءه :الثانيةاؼبرحلة 

 الكوب.
 قبضتو كي وبكم اؼبسكة يكن امسككلنفس اؼبرحلة الثانية  :اؼبرحلة الثالثة. 
 و األماف لكن هبب أف تكوف نمن قبضتك على يديو كي تعطي قلِّلي :اؼبرحلة الرابعة

 عضبلتو ىي من يقـو بالعمل.
 من مساعدتك إذل أف تصل إذل ؼبسة خفيفة على ذراعيو   قلِّلي :اؼبرحلة اػبامسة

 و دبا يفعل.يذكر كي تُ 
 كل بالملعقةاأل (228

 سنة. ٕ-ٔ :يف األكل اإلستقبللية
 سنة. ٔ-ٓ :اؼبسك ،اغبركة الدقيقة
 سنة. ٔ-ٓ :اؼبعاعبة باليد  ،اغبركة الدقيقة

 .ليةقبلتطوير قدرة األكل باست :الهدف
 ها كثَتا.بقلقة دكف ؼبلعا إستعماؿاألكل ب :الغرض
 .اؼبلعقة :األدكات

تف  بو يف اؼبلعقة كوبالغذاء  عندما يكوف "إحساف" قد تعلم كيف يلتقط :اإلجشاء
ة. عندما قلاؼبلعقة يف األكل بصفة مست إستعماؿأ للبدء يف هيَّ ىو مُ  اآلف(.ٜٛ  التمرينأنظر )

 :يسهل االحتفاظ هبا يف اؼبلعقة مثبل ليتكااألغذية اليت وببها  مر حضِّ  ،يتعلم األكل باؼبلعقة
اؼبلعقة يضع كي   كجِّهيويدؾ حوؿ يده ك  ضعيالقشدة. أعطو اؼبلعقة ك  ،البطاطا اؼبرحية ،الفريك

من مراقبتك  قلِّليو. يعد كل ملعقة ىنئكب ،ا برفق يف فموضعهكي ي  ساعديوعدىا كبيف الغذاء 
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يا حىت تصل إذل الكوعُت مث الذراع بتخفيض الضغط على يده مث سحب يدؾ تدرهب ابدءن  ،ليده
 مث تركو كليا.
 مع أغذية أخرل ـبتلفة حىت يتمكن من األكل بنفسو.  كرِّرم

 

 الصحيح للملعقة ستعمالاإل (229
 سنة. ٕ-ٔ ل:يف األك اإلستقبللية

 سنة. ٔ-ٓ باليد:اؼبعاعبة  ،اغبركة الدقيقة
 سنة. ٕ-ٔ :اإلستقبللية ،األلفة االجتماعية

 . السلوؾ أماـ مائدة الطعاـُتسكربلقدرة على األكل بانفراد ربسُت ا :الهدف
 .صحيحةة ك قلاألكل باؼبلعقة بطريقة مست :الغرض
 .ملعقة :األدكات

عندما ذبلس مرًن عند مائدة  ،غذائية اليت ال تؤكل باألصابعالواد اؼب مر حضِّ  :اإلجراء
أكل ن ،"مرًن :رلو قنتباىها ك ا جليبكا إجلسي ها أمامها يف اغباؿ.ؽبا صْحن ضعيال ت ،الطعاـ

 ا كبو فمك ُمردِّدة:كجِّهيهملعقتك يف األكل ك  يغمسحبركة مبالغة إملعقتك ك  خذمباؼبلعقة". 
 قلِّليت األكذل. اكالا يف احملكجِّهيهؼبلعقة يف يدىا ك كاصحنها أمامها  ضعي"نأكل باؼبلعقة". اآلف 

 يكحرِّ  ،أصابعها إستعماؿحاكلت عقة. إذا بنفسها اؼبل وجِّهيتمن مراقبتك ليدىا  تدرهبيا حىت 
اؼبلعقة  إستعماؿا من جديد كيفية أَرِىنأكل باؼبلعقة".  ،"ال :رلو كقالصحن كبو مركز اؼبائدة 

إذا  ،اؼبلعقة يف يديها ضعيؽبا الصحن ك  مديعوجيهها إذل فمك. أكتة يف الطعاـ بغمس اؼبلعق
منها  إنزعي ،". ك إذا عادت إذل أصابعها"ىكذا تأكل مرًن :رلو كق يابتسم ،استعملت اؼبلعقة

قيقة مع اؼبلعقة. الصحن بعد د م ؽباديعمث أ ،أصابعها إستعماؿ اكؿذا يف كل مرة ربكى ،الصحن
 إستعماؿؼبهم ن اكماؼبلعقة عند األكل.  إستعماؿلها تفهم بأهنا هبب عليها ىذه العملية ذبع
الوجبات  بُتؽبا باألكل بأصابعها ما  يحال تسم ،على نتائج جيدة للحصوؿرببو الغذاء الذم 
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إذا  ،قةاؼبلعقة. ىذا الربنامج هبب أف يطبق بطريقة منسَّ  إستعماؿطاؼبا أهنا دل تتعلم  ،الرئيسية
 أكقات أخرل قد تشعر باإلحباط اىا يفمنعناألصابع يف بعض األحياف ك  إستعماؿظبحنا ؽبا ب

 فيها اؼبلعقة فقط. الضياع. لذلك هبب أف يتضمن األكل مواد تستعملك 

 

 الشرب في اناء  (232
 سنة. ٕ-ٔ :يف األكل اإلستقبللية

 سنة. ٕ-ٔ :باليد  ةاؼبعاعب ،اغبركة الدقيقة
 سنة. ٕ-ٔ :اغبركة ،التقليد

 .ليةقبلتطوير القدرة  على األكل باست :الهدف
 .ناء دكف سكبويدين يف إالشرب بال :الغرض
 .ناء غَت قابل لبلنكسارإ :األدكات

يبل كي يعتاد قلو يلعب بو يدعك  أعطو إناءن  ،"قاسم" ُمقابِلةقرب الطاكلة  إجلسي :اإلجراء
حوؿ اإلناء يف اؼبكاف اؼبناسب يديو  ضعيكيف يبسكو بيده.  أَرِهاإلناء ك  خذمكو. مث مسْ 
و إذل فم "قاسم" يرفعبعدىا إ ،ده إذل الطاكلةيكبو فمك مث أع ي اإلناء ببطئرفعيو. إحمدكا
يلة من السائل. قلو بكمية قاسم بالراحة عند مسكو اإلناء إملئيطاكلة. عندما وبس ده إذل اليعكأ
اإلناء برفق كبو فمك، قورل:"نشرب"،  جِّهيكك  ئلناءاؼبمسكة لعلى يديو  ييدؾ أغلق ستعماؿاكب
اإلناء كبو شفيت  يرفعم اإلناء إذل الطاكلة. إديعأيبل كي تشرب منو. مث قليبيل  جعلي اإلناء كا

يلة من قليبل كبو شفيت قاسم كي يستقبل كمية قلاإلناء يبيل  يمث اجعل ،شرب" "إ :رلو كق قاسم
م اإلناء إذل الطاكلة مباشرة. ديعلسائل. إذا كاف وبب ىذا السائل فإنو يفتح فمو ليشرب. أا
جيد". عندما يشعر قاسم بالراحة يف الشرب  ،ت"شربْ  :رلو كقيديو عن اإلناء  مبعدأ

حكامك على تدرهبيا من إ قلليفيها اإلناء كبو فمك. ك  توّجهُتاؼبرحلة اليت  حذيفإ ،دبساعدتك
 التمرين دبفرده.مث يقـو ب لوحده،مث تركو يشرب  ،اإلناء على الطاكلة لوحدهيضع بًتكو  ابدءن  ،يديو
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التمرين  كسط ي يفال تتوقفاجك ك إنزع مظهر ال تُ ذلك ك  يب اإلناء لكن ذباىلقلي البداية قديف 
 .واصلف قاسم حباجة للتو ألما سكبَ  لتطهَت

 

 الجوارب :نزع الثياب  (231
 سنة. ٕ-ٔ :يف اللباس اإلستقبللية

 سنة. ٕ-ٔ :اؼبعاعبة باليد  ،اغبركة الدقيقة
 .نزع الثياب ذاتيا الهدف:
 .نزع اعبوارب دكف مساعدة :الغرض
 .قاركرة بغطائها ،جوارب كبَتة :األدكات

 مقاركرة قابلة لئلغبلؽ بغطاء ببلستيكي. تأكدبَتة ك رب كاجو  ستعماؿاب إبدئي :اإلجراء
مع غلق القاركرة غلقا خفيفا. مث قطعة حلول داخل القاركرة  عيكضمن أف "ماريو" تنظر كبوؾ 

خذم (. ٖٓٔ  التمرينأنظر فة مرخية أم سهلة النزع )اعبورب على القاركرة يف أعبلىا بصثبِّيت 
. )اغبلول( ا يف إهباد اؼبفاجأةساعديهلقاركرة. مث ا على جذب اعبورب من اساعديهماريو ك  يد

مساعدة. عندما تتمكن من دكف ك  دكف صعوبةاعبورب مرارا حىت تتوصل إذل نزع   التمرين كرِّرم
نفس اعبورب بطريقة مرخية على رجلها أم  ضعبو  دكف صعوبة من القاركرة قومينزع اعبورب 

يسهل  يطرؼ اعبورب ك يتركأ س.ة يف اعبلو من أهنا متوازن متأكد أدخلي رجلها يف اعبورب،
اعبورب  إذل نتقليامرات عديدة هبذا اعبورب الكبَت مث  التمرين كرِّرمجذبو.  عليها مسكو ك 
 ا إال للضركرة.ساعديه تكالجبذب جورهبا من القاركرة مث رجلها.  إبدئي. اػباص هبا
 

 الشوكة. إستعمالكل باأل (232
 سنوات. ٖ-ٕ :يف األكل اإلستقبللية

 سنوات. ٕ-ٔ :اؼبعاعبة باليد ،اغبركة الدقيقة
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 .ةقلربسُت القدرة على األكل بطريقة مست :الهدف
 .الشوكة ستعماؿااألكل ب :الغرض
 .شوكة ببلستيكية :األدكات

يو كيف يستعمل الشوكة. معلِّ  ،اؼبلعقة إستعماؿعندما يكوف "فارس" قد تعلم  :اإلجراء
لتقاط أغذية سهلة اإل يستعملإها الشوكية غَت مؤذية. يفة أطرافشوكة ببلستيكية خف يستعملإ

كيف يبسك الشوكة   أَرِهوببو فارس.  ا لو كانت فبابذكحاؼبشم   ،اعبزر اؼبطهي :بالشوكة مثل
 كجِّهيعليها بيدؾ.  ياحكمالشوكة يف قبضة يده ك  ضعيمث  ينها إذل فمك،يف ترفعككبيده 

 الشوكة بالتناكب كجِّهيىذه اغبركة مرات عديدة.  مكرِّر الشوكة برفق كبو فمو مث إذل الطاكلة.  
 جيِّدا يحكممادة غذائية يف صحنو.  أ ضعيرة إذل فمو. كعندما يعتاد ذلك كممرة إذل فمك 
كبو فمك.  ي الشوكة ببطئرفع، إالشوكة يف قطعة الغذاء يده كي يغرز كجِّهيقبضتو للشوكة ك 

الشوكة  مديع الشوكة برفق. أمك مث اسحيبالغذاء يف ف ضعُتمن نظره إليك عندما ت مأكدكت
 عيكض ،فارس" ،لْ " كُ :رلو كق لكن ىذه اؼبرة بتوجيو الشوكة كبو فمو ،العملية رِّرمككإذل الطاكلة 

و يمدحكاالشوكة على الطاكلة  ضعيالشوكة برفق مث  اسحيبي أسنانو ك أغلق ،األكل يف فمو برفق
األغذية اليت  يلن التحكم يف يده تدرهبيا. سجِّ يل مقلىكذا مع الت كاصليكلة اعبيدة. على األ

 وببها "فارس".
 
 

 .ير صالح لألكلوغما ىو صالح  بينالتمييز   (233
 سنوات. ٖ-ٕ :يف األكل اإلستقبللية
 سنوات. ٖ-ٕ :التصنيف يف فئة ،اإلدراؾ
 سنة. ٕ-ٔ :االستجابة للغة ،اإلدراؾ
 .ربسُت القدرة على األكل الذايت :الهدف
 َت الصاغبة لؤلكل.كغاؼبواد الغذائية الصاغبة  بُتز التميي :الغرض
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 .اغبلقات ،مواد غَت غذائية مثل اؼبكعبات ،ةمواد غذائي :األدكات
غَت صاحل لؤلكل  يئاكشقطعة غذاء  ضعي ،مع "زينب" أماـ الطاكلة إجلسي :اإلجراء

األشياء  كلم ؽبا كي تأَت شكأ ؽبا "كلي" رلو ق ،كعب"كمأمامها على الطاكلة مثبل "حلول 
ي كحرِّ انتباىها كبو اؼبكعب ك  كجِّهييدىا ك  إنزعي ،إذا اختارت اؼبكعب ،اؼبوضوعة على الطاكلة

"جيد لؤلكل"  رلو كقيدىا كبو قطعة اغبلول  كجِّهيمث  ،"لؤلكل جيِّدا"ليس  :رلو كقسك رأ
 يف اغباؿ. مدحيهاكا

من األشياء األخرل.   و بزكجيضوِّ كعقابل لؤلكل من الطاكلة البسرعة الشيء غَت  إنزعي
مواد كثَتة  ستعماؿاي على حرصَت الصاغبة لؤلكل. إكغء الصاغبة العملية بتغيَت األشيا كرِّرم
ها يف كل مرة زبتار اعبواب األحسن يشكر كا كي تفهم،إخل  ....األقبلـ ،الصابوف  :تلفة مثلكـب
 َت صاحل لؤلكل.وغبعد كل ما ىكت

 
 صدرية :ارتداء الثياب  (234
 سنوات. ٖ-ٕ :يف اللباس ةاإلستقبللي

 .ارتداء الثياب ذاتيا :الهدف
 .رتداء قميص )تريكو(إ :الغرض
 .ريكوكتقميص ا :األدكات

 ضعيمت دبساعدة "كردة" يف ارتداء قميصها. ىذه العملية اآلتية كلما قُ  كرِّرم :اإلجراء
لبسي كردة إورل "كقالكم األيسر على الكتف األيسر  ضعيك  ،ذراعها األيبن يف الكم األيبن

البسيطة  لطريقةاىذه  كرِّرميف اغباؿ.   مدحيهاكاها األيسر كبو الكم. كجِّهي ذراع ،القميص"
مع كوف  ،الذراع يف الكم اؼبناسب ضعل من اؼبساعدة حىت تتمكن من ك قليعدة مرات مع الت

 الذراع اآلخر داخل كمو.
 ،تقاؿ إذل اؼبرحلة الثانيةيبكنك االن ن اقباز ىذه اؼبرحلة دكف مساعدتك،عندما تتمكن م

ؽبا يف كل مرة نفس  بيٍِّتإدخاؿ الذراع يف الكم اؼبناسب. ا كيف سبسك القميص اؼبفتوح ك أَرِى
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كما يف   واصلها تيجعلكاالكم اآلخر على الكتف  ضعييف مسك القميص اؼبفتوح. مث الطريقة 
ضع الكم الثاين على كتفها كي قبل ك  متردَّد ،ُتمَّ عتادت تنفيذ اؼبرحلتُت مع الكُ ذا إق. إالساب
ا هيعكض ،رتدم القميص"إ": أف تقورل تنسي كالإذا كاف باستطاعتها إهباد الكم بنفسها.  ترين

 القميص. الوقت كي تتعلم إرتداء بعض لذلك. ال بد من على الطريق الصحيح إذا احتاجت

 

 السروال :رتداء الثيابإ (235
 سنوات. ٖ-ٕ :لية يف اللباسقبلستاإل 

 .ذاتيا الثيابرتداء إ :الهدف
 .سركاؿ دكف مساعدة ءرتداإ :الغرض
 .سركاؿ :األدكات

 خذسركالو حىت يبلغ مستول نصف الف يرفع، إ"عمار" تغيَت مبلبسب ُتا تقومؼب :اإلجشاء
على يديو كقورل: "عمار، إرفع  ضعي يديكك  ،األطراؼ العليا للسركاؿسبسكاف يديو  اجعليك 

ىت ة حىذه اػبطو  رِّرمككو يمدح. إالسركاؿ إذل مستول اػبصرعلى رفع  ساعديوالسركاؿ"، ك 
فيذ من مساعدتك تدرهبيا حىت يتمكن من تن يلقلمث  ،بأنو يساعدؾ يف رفع السركاؿ ينتشعر 

ي رفع السركاؿ إذل الركبتُت فقط مث كىباؼبرحلة الثانية  يمو . بعد ىذه اؼبرحلة  قىذه اػبطوة لوحده
مرحلة أخرل إذل  ليقتنت الَّ ألخَتة ال بد لو أف ينحٍت. هبب أاؼبرحلة االنسبة ؽبذه كب ،بُتإذل الكع

رفع السركاؿ". عندما :"عمار إلو يف كل مرة  ف تقورلأ تنسيحىت يتمكن من اؼبرحلة السابقة. ال 
و يأقعد دخل رجليو يف أكماـ السركاؿ،بتعليمو كيف يُ  إبدئيكلها   احليتمكن من تنفيذ ىذه اؼبر 

 ،"عمار :قورللو أم تكوف األكماـ فبددة ك ادخي السركاؿ كي يسهل عليو إئيِّ كىعلى كرسي 
دخل رجليو كاحدا تلو كيف يُ   أَرِهالسركاؿ مفتوحا مث  بقييديو كي يُ  كجِّهي إلبس السركاؿ"،

كمل الباقي كما يف و يقـو كي يُ يجعلكا ،ل السركاؿ"خِ دْ أَ  ،"عمار :من جديد قورلاآلخر. ك 
من أف رجليو يف الكم  مكدأكت ،كي هبد مقدمة السركاؿ  ساعديوالبداية اؼبراحل السابقة. يف 
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ىبلت ف يكتسب ىذه اؼبؤ منو أ تنتظرمعلى ربط السركاؿ. ال  ساعديوك  ،الصحيح من السركاؿ
يف كل مرة كي يرل  لطريقةاالسركاؿ بنفس  يمسكحلة. إو بعد كل مر يمدحيف كقت قصَت كا
 جانب اؼبقدمة.

 
 تعلم النظافة (236

 سنوات. ٖ، ٕبللية، الذىاب إذل اؼبرحاض: اإلستق
 .ربسُت النظافة الشخصية :الهدف
 .ليةقبلالذىاب إذل اؼبرحاض باست :الغرض
 .كعاء :األدكات

 :اإلجراء
 توجيهات عامة: 

 بات على سلوؾ اهبايب. كل الثَّ  العامل اؼبهم ىو ، فإف"دعند تعليم "خال
 كو.ربِ ف تُ ىت النظرة البلئمة يبكن أكحك عدـ رضا إحتجاج أ

  ي كلمات بسيطة مثل"ستعملكاعطو توجيهات من حُت آلخر إpipi"، 
 ركر يف كل مرة ينجح فيها.كسو هبدكء يمدح"جافة". إ ،مبللة""
 يو  تعاقبكالنجاح الو بكـر لكل ؾبهوداتو اؼبكللة بيمدحلفعالية أكثر إكل

 بنظرتك البلئمة عند كل خطأ.
 اؼبرحاضبُت مشكل النظافة ك ط ماثيابو إال يف اغبماـ كي يرب يال تنزع. 

 :الخاص اإلجراء
م ظهر دكء دكف أف تُ كهبو برفق يدو ق ،خالد على الوعاء كل ساعة ؼبدة طبس دقائق ضعي 

معك مكافأة   يضبلكاامو عندما يكوف جالسا على الوعاء أملو عدـ رضاؾ على أخطائو. قفي 
 ،نتيجة بعد طبس دقائقىناؾ كن ت إذا دلعمل الوعاء بشكل صحيح. ك ها لو إذا استيمقدِّ كي تُ 
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ط فيو غالبا كي الوقت الذم يتغوَّ  يلو. سجِّ يال سبدحعطو مكافأة ك و هبدكء لكن ال تُ يسحبإ
 ،قبل الغذاءك  ،كل صباح فوؽ الوعاء  ويضعبرناؾبو الطبيعي يف التخلص من الفضبلت.  يتكتشف

. ق  يرظبو ػبالد. أأظهريلوعاء ك على اي بإعداد جدكؿ غبصص اعبلوس مو كقبل اػبركج كقبل النـو
 بو. ةقبمة ذىبية على اعبدكؿ لكل قباح كي يرل بأنك فخور 

 

 se rincer الشطف (237

 سنوات. ٖ-ٕ :يف الغسل اإلستقبللية
 سنوات. ٖ-ٕ :اغبركة الدقيقة

 ة.قلالغسل بطريقة مست :الهدف
 .قفاز مرحاض مبلل إستعماؿشطف فقاعات الصابوف ب :الغرض
 .فصابو  ،قفاز :األدكات

م لصابوف يف يديها لتظهر الرغوة. ُشدِّ ستعملي اإ ،لُت "سامية"سِّ غَ عندما تػُ  :اإلجراء
سها يف اؼباء مث ها كي تغمِ كجِّهيالقفاز يف إحدل يديها ك  ضعينتباىها كبو فقاعات الصابوف. إ

ىذه العملية لكل  كرِّرمساعديها كي سبسح الصابوف من ذراعيها.  ك  قورل "إشطفي ذراعك"،
عندما تشعرين بأهنا بدأت هتتم باألمر يف كل مرة تغتسل فيها "سامية". ك ن أجزاء اعبسم جزء م
ؽبا   بيٍِّتمث   ،"أقبزنا العمل" ؽبا: كل الصابوف فبسوحا قورل  يصبح ا. كعندمالي من مراقبتك ؽبقلِّ 

ساعديها على إدخاؽبا يف اؼباء يديها بصورة صحيحة على القفاز ك  ضعيكيف تنزع القفاز. 
 زيادة قوة اليدين.ل

 

 ـ1ـقفل األزرار  (236

 سنوات. ٖ-ٕ :يف اللباس اإلستقبللية
 سنوات. ٖ-ٕ :عن يد التنسيق ،اغبركة الدقيقة
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 .يف اغبركة الدقيقة التنسيقسُت كربة قلارتداء الثياب بطريقة مست :الهدف
 .ربط زر كبَت على لوحة :الغرض
 .زر كبَت ،قماش ،كارتوف  :األدكات

 يمو ق ،ارتوف"ار بلصق قطعة قماش على كرؽ خشن "كلوحة لؤلزر  يصنعإ :اإلجراء
الصورة(. هبب أف  أنظري فتحة للزر )عملاعبانب اآلخر إ كيفخبياطة زر على جانب القطعة 

 خذممامها فوؽ الطاكلة. أللوحة كا ،ساء"يكراء "م ينو كوف الزر سهل الدخوؿ يف الفتحة. كي
لسبابة يبسكاف كاأصابعها اإلهباـ  يجعلقفل الزر. إتك تلف جانيب القطعة  ها كيكجِّهييديها ك 
العملية  كرِّرميف اغباؿ   إمدحيهاها كي تدخل الزر يف الفتحة. كجِّهيك  ،دفعي": "إورلكقالزر 

الزر دكف  زر دكف مساعدة. كعندما تتمكن من إدخاؿمرات عديدة حىت تتمكن من إدخاؿ ال
 ة.كرب فيها أزرار كثَت إذل قطعة أ قلينتمساعدة إ
 
 
 
 
 

 .ـ لوحة بسيطة بأزرار للقفل 1.8صورة.

 

 ـ2ـقفل األزرار  (236

 سنوات. ٗ-ٖ :يف اللباس اإلستقبللية
 .اليدينالتنسيق بُت  :اغبركة الدقيقة
 سنة. ٕ-ٔ:اؼبسك  ،اغبركة الدقيقة

 .سُت االنسجاـ يف اغبركة الدقيقةكربرتداء الثياب ذاتيا إ :الهدف
 .ار سًتة صوفية دكف مساعدةتح أزر كفقفل  :الغرض
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  .سًتة صوفية بأزرار كبَتة :األدكات
. اآلف "عادؿ" رخية كي تسهل على "عادؿ"كمنة يِّ كلأف تكوف األزرار كبَتة  هبب :اإلجراء

كيف يفتح سيتعلم   التمرينكيف ىذا  ،السابق التمرينلوحة بسيطة كما يف  رراقادر على قفل أز 
و يبسك طرؼ القميص بيده يف الوقت الذم يجعلو البس لو. إىك و الصويف )تريكو( أزرار قميص

 إمدحيويده كي يدفع الزر داخل الفتحة.  كجِّهيدفع" ك : "إقورلبابتو ك كسيبسك فيو الزر بإهبامو 
مك يف يده حىت يتمكن لوحده من من ربك   ليقلِّ مع كل األزرار كيف كل مرة   التمرين كرِّرمك 

ا بالبدء من األسفل إذل اهتيف ؾبانسة األزرار لفتح ساعديوف تأ تنسيلق األزرار. ال كغفتح 
 األعلى.

 

 السكب (242
 سنوات. ٗ-ٖ :يف الشرب اإلستقبللية

 سنوات. ٗ-ٖ :اغبركة الدقيقة
 لتحكم يف اغبركة الدقيقة.كاربسُت القدرة على التغذية الذاتية  :الهدف
 بها.قلكف كدسكب سوائل من القاركرة إذل أكعية صغَتة دكف مساعدة  :الغرض
 ئي.ف غذاملوِّ  ،و عصَتلبكعكؤكس ببلستيكية شفافة   ،قاركرة ببلستيكية :األدكات

 هبب أالَّ  ،ف الغذائيؽبا قطرات من اؼبلوِّ  يفضيكأيبل من اؼباء يف القاركرة قل ضعي :اإلجراء
 ، سُت من الببلستيك يف صينيةكأ  ضعي .القاركرة كي ال تكوف ثقيلة على "نعيم"سبتلئ 

 كيْ فلِ الكؤكس الشفافة  إستعماؿأما  ، التمرين ل عملية التنظيف بعدسهِّ الصينية يُ  عماؿستاك 
خطوطا مرئية على الكؤكس كي يرل نعيم مىت  يرظبأ يرل "نعيم" مقدار السائل اؼبتواجد داخلها.

 مث. اؼباء يف الكأس سكب بعضكيلنعيم كيف يرفع القاركرة  بيٍِّت، السوائليتوقف عن سكب 
على سبييل  اعديوكسسكب" : "أقورلعلى رفعها ك  اعديوكسض القاركرة ده على مقبي ضعي
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رجع يده إذل اػبلف كأ: "توقف"، قورليصل إذل اػبط  كعندما .سكب اؼباء اؼبلوفلالقاركرة 
 يف اغباؿ. مدحيوكا

  م التمرينديعيف كل حصة. كعندما يصبح متمكنا أ ك ثبلثةمرتُت أ  التمرين كرِّرم
وجيو بت يمو ىذه األكاين ق ط عند ملئا أف نعيم ال يبكنو رؤية اػبكدبأكاين غَت شفافة.  ستعماؿاب

اآلف  .جيِّدالو مىت يتوقف حىت يتمكن من التحكم يف القاركرة  يٍِّتكبتركيزه كبو أعلى اآلنية. 
م إذا كاف يعرؼ مىت يتوقف عن السكب. كعندما يصبح أكثر نظر كأالتوجيهات اللفظية  حذيفإ

 ميع أفراد العائلة.كعبا كي يسكب السوائل لو صن رَ فػُ أعطو  خربة

 

 تنظيف األسنان  (241
 سنوات. ٗ-ٖ :يف االغتساؿ اإلستقبللية

 سنوات. ٗ-ٖ اؼبعاعبة: ،اغبركة الدقيقة
 .ربقيق النظافة :الهدف
 .تنظيف األسناف ذاتيا :الغرض
 .سنافمعجوف أ ،سناففرشاة أ :األدكات

من نظره  أكَّدمكتنت تغسلُت أسنانك كأاؼبرآة كي يراؾ "صابر" أماـ  اجعلي :اإلجراء
من كرائو  تيوآك  ،اؼبعجوف عليها تضعيبسك الفرشاة كي  جعليوإ .ككجهخص اذل األكبكبوؾ 

ساعديو كي فكو بيدؾ األخرل ك  أغلقي. هبدكءميو لِّ ككمو وفبرفق يده كب كجِّهيمقابلة اؼبرآة ك 
من ربكمك يف يده تدرهبيا عندما تشعرين  قللي، وبرؾ الفرشاة برفق من األعلى إذل األسفل

 .برغبتو يف فرؾ أسنانو لوحده
 قلليتو كي تكي هبا لثَّ لِّ كدصبعك اؼبعجوف يف طرؼ أيل من قلال ضعيف البداية يبكنك ك 

الفرشاة بطريقة  إستعماؿمنعيو من كاحرصي أف تكوف الفرشاة ناعمة أ لمعجوف.ة لتمن حساسي
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 حاكؿإذا ، ك يقبل إال حركة أك حركتُت لكن تدرهبيا زيدم يف اؼبدة الزمنية يف البداية ال. عشوائية
 آليا.و فتح فك  ينلي رأسو كبو الوراء حىت يِّ عض الفرشاة مَ 

 
 رتداء الثياب بسرعةإ  (242
 سنوات. ٘-ٗ :يف اللباس  اإلستقبللية

 سنوات. ٘-ٗ :اإلستقبللية ،التآلف االجتماعي
 .ليةقبلستاكبارتداء الثياب بسرعة  :الهدف
 .لية يف الوقت احملددقبلرتداء الثياب باستكاو توقيف اؼبنبِّ  :الغرض
 .ساعة توقيت ،منبو :األدكات

.دبساعدة نسيمة كي زبتار ما تلبسو يف الغد قبل  بدئيإ :اإلجراء كل الثياب   ضعي النـو
يكوف ؽبا  شرحي ؽبا أف اؼبنبوكاىا اؼبنبو .أر اليت ربتاجها يف مكاف ؿبدد كي ذبدىم بسهولة

تتعلم كيف توقف  عندما، نيها على ذلك مرات عديدةمرِّ ك و فُ ؽبا كيف توقِ  يٍِّتكب ،مي"كأيب مثل"أ
ل الساعة إذل اؼبكاف علميها أهنا إذا لبست الثياب قبل أف تصكأ ،ساعة التوقيتكضِّحي ؽبا اؼبنبو 
نة تيقِّ طويلة كي تكوف مُ  مدة التوقيت جعليإ .فسوؼ تلقى مفاجأة صبيلةـ ىا اؼبكاف ر كأـ احملدد 
 مث راقبيها. ،ضبطي ساعة التوقيتكاجعليها تقـو لتوقيفو ف اؼبنبو إيرِ  عندما. النجاحمن 

. الثياب لوحدىا اءطرائها إذا اجتهدت يف ارتدبالغي يف إها إال عند الضركرة ك ال تساعدي
 بو.الوقت احملدد كافئيها بشيء خاص رب يفقبحت إذا 

 

 مجةتحضير اللُّ   (243
 سنوات. ٙ-٘ :يف اللباس إلستقبلليةا

 سنوات. ٘-ٗ :اغبركة الدقيقة
 سنوات. ٘-ٗ :اإلستقبللية ،التآلف االجتماعي
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 ربسُت القدرة على األكل ذاتيا. :الهدف
 .ةقلربضَت جملة بسيطة بطريقة مست :الغرض
 .مواد ضركرية لعمل جملة :األدكات

مثل البسكويت بالشكوالطة أك شيء يبكنك ربضَت جملة بسيطة  وببها "ضبيد"  :اإلجشاء
كاف ربضَت   ذاإ اللمجة.ة العمل معك لتحضَت واصلمن قدرتو على م تأكَّدم تعرفينو.آخر 

و يف  كجِّهييف البداية  لة.قا يف آكاين مستهيعكض ،دمااللمجة يتطلب كزف اؼبواد فقومي بوزهنا مقَّ 
اللمجات كي يقـو دبهاـ كثَتة أثناء  عي يفنوِّ  .ة يف التحضَتمث أعطيو اغبري ،كل مراحل العمل

 إخل.السكب....... ،اؼبلعقة إستعماؿ ،التمديد :التحضَت مثل

 

 لةقصورة مستحمام ب أخذ  (244
 سنوات. ٙ-٘ :يف الغسل اإلستقبللية

 سنوات. ٗ،ٖاؼبفردات:  ،الكفاءة اللفظية
 .ضباـ دكف مساعدة أخذ :الهدف
 .تنظيم حرارة اؼباء دكف خطورة :الغرض
 .رقاءكز إشارة ضبراء  :تاألدكا

 إشارة عيكضم درجة حرارة اؼباء نظِّ ميو كيف يُ "ؿبمود" ضباما علِّ  خذأف يأ قبل :اإلجراء
ف ىذا ماء ؿبمود بأ يفهمكأ، إشارة زرقاء فوؽ اغبنفية الباردةضبراء فوؽ حنفية اؼباء الساخن ك 

د كييك يد ضعيثَتا( ك صب يف اغبوض )ليس ساخنا كالساخن ي أتركي اؼباء .آلخر باردكاساخن 
ديو مرة كييدؾ  ضعيمث أضيفي اؼباء الساخن جدا ك  ،نو ساخن"ورل: "إكقؿبمود يف اغبوض 

 نو ساخن جدا".إ ،"أك :ورلكقأخرل 
 الغي يف ذلك.كبذلك  بُِّتنك ال ربرة اؼباء الساخن كي يفهم أك عن حراوجهم بعربِّ 
ىت يفتحها خاصة إذا كاف اغبوض فيو ماء مك ميو كيف يفتح اغبنفية ذات اؼباء البارد اآلف علِّ 
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شارات على اغبنفيات إ ضعيأقبزم معو ىذا  يوميا حىت يفهم مث  ريد تعديل حرارتو.كنساخن 
 يبل.قلسأليو إذا كاف ساخنا كثَتا أك كاصب ي عي اؼباءكداألخرل يف اغبماـ 

ك أف تطليب منو أف درجات حرارة اؼباء يبكن بُتؽ فرِّ كي جيِّداعندما يفهم ىذه التعليمات 
 لية يف االستحماـ.قبلذا يصبح أكثر استككى ،ف يستحمستدعيك فقط كي تراقيب اؼباء قبل أي

 

 التآلف االجتماعي -ٜ-
Sociabilitée 
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ؼبؤىبلت السلوكية األخرل يعود باألثر كاالذم يطرأ على الطفل يف لغتو  ف التحسنإ
تصاؿ ؼ إذل زيادة اؼبؤىبلت اإلهبابية عند اإلؼببحث يهدىذا ا ندماجو اجتماعيا.إهبايب على اإل

ي رُبًْتَـ القواعد االجتماعية قبد يف ىذا اؼببحث سبارين هتتم بالتحكم يف الذات لكك  االجتماعي.
 .نتظار الدكرمثل إ

 

 المداعبة  (245
 سنة. ٔ-ٓ :التفاعل الفردم ،التآلف االجتماعي
 سنة. ٔ-ٓ النطق: ،الكفاءة اللفظية

 سنة. ٔ-ٓ :د الصويتليقالت
 .تصاؿ البدينلتسامح عند اإلكافاعل االجتماعي ربسُت الت :الهدف
 .عن التصادـ البدين احملدكد رضازيادة ال :الغرض

برفعها مث  بدئيإ، دكريااليت ربدث  اتصطدامل اإلعلى جعل خدهبة تقب عمليإ :اإلجراء
 ،دؾِ قلِّ اجعليها تُ ك ، "hop.Wou""،كك ىوب،" :صوتا مثل ثيدِ حْ أ، ثبلثةك قط مرتُت أتركيها تسْ ا
يبينا  أرجحيها عندما هتدأميها برفق كي تطمئن. ك كلِّ ك  التمرين كاصليىذا التصادـ  تْ ذا رفضَ إ
 ذا كانت اغبركات سريعة.ها إييفِ ف زبُ مشاال لكن حذار أك 

ترفعينها  :مع االتصاؿ اعبسدم مثبل منية تدرهبيا كي تصبح أكثر تساؿبازيدم من اؼبدة الز 
رين شعُ عندما تَ ة مع تكرار اغبصص خبلؿ النهار. ك ا مرة كاحدة عند البداية يف كل حصزينهكهت

 .مات البدنيةاصطدلئلها لِ تقب  درجة ترفعُت  لطريقةاذه كهب ،ذل مرتُتدد إهبدكئها زيدم يف الع

 

 الدغدغة  (246
 سنة. ٔ-ٓ :التفاعل الفردم ،االجتماعي اإلندماج
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 .لرغبة يف االتصاؿ البدينكازيادة االلتحاـ االجتماعي  :الهدف
 .التفاعل مع االتصاؿ البدين الودم :الغرض
 .عرائس أك حيواف من الق  :األدكات

اف فيو سَّ  مكاف ربُِ كيفقرب "أظباء" على السرير أك على البساط أ إجلسي :اإلجراء
 ،ميةنتباىها كبو اغبيواف الدأف تثَتم إ اكرلكح ،أظباء" مأنظر ورل "كق فاغبيوا خذم، باؽبدكء

 تكوين عنيفة معها. كالء برفق ستعملي اغبيواف الدمية لدغدغة أظباإ. لبصرمايف ؾباؽبا  وكيرِّ كربأ
 .عيها  "قيلي قيلي"لِّ كد يسمعند الدغدغة ابتك 

في عن توقَّ ك  ،عي اؼبدةسِّ تساؿبها ك  تِ لكن إذا الحظْ  ،يف البداية دغدغيها لثواف فقط
 تريد اؼبزيد.إذا كانت  الدغدغة من حُت آلخر لًتمْ 

 

 كوكو (247

 سنة. ٔ-ٓ :التفاعل الفردم االجتماعي، اإلندماج
 .صاؿ البصرمتِّ إلكازيادة االىتماـ  :الهدف
 .منشفة اغبماـ الكبَتة :األدكات

كما كي ال بيناؼبنشفة  ضعي، هايركبتبلمساف كبتاؾ تُ مقابلة "سلمى" ُر  إجلسي :اإلجراء
دغدغيها ورل:"كوكو" ك كقرين عينيها صِ بْ برفق حىت تػُ  رل اؼبنشفةزِ نْ كأ، "؟ن سلمىورل "أيكقتراؾ 
 عيها.فزِ  تُ كالبسرعة 

م كذلك نظر كاراء اؼبنشفة د ظهور عينيك ك م ىل تًتصَّ نظر كاالعملية عدة مرات  كرِّرم
ا على هيضعنزليها برفق مث كأاؼبنشفة على رأسك  ضعي، عينيك رلىل تًتقب دغدغتك عندما ت

 التمرين. رِّرمككرأسها 
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دغدغيها يف كل مرة تنظر كبوؾ كالحظي إذا كانت تطلب ذلك عندما تنظر أف تُ  نسيتال 
تصاؿ كبوؾ قبل دغدغتها كىذا لتحقيق اإلدم تدرهبيا اؼبدة الزمنية اليت تنظر فيها مدِّ ، إليك

 .قلالبصرم ؼبدة ثبلث ثواف على األ

 

 حالحصان المتأرج    (248

 سنة. ٕ-ٔ :التفاعل الفردم ،اإلندماج
 سنوات. ٖ-ٕ :عامةاغبركة ال
 .م اللعب هبدكءعل  كتزيادة التفاعل االجتماعي  :الهدف
 .دقائق ٖك أ ٕالتأرجح على اغبصاف خبلؿ  :الغرض
 .اغبصاف اؼبتأرجح :األدكات

معو  يسمبتإ، رجحيو برفق ؼبدة دقائق معدكدةكأ"أيبن" على اغبصاف   ضعي :اإلجراء
األرجحة بمن اؼبساعدة عندما يقـو  لليق، آخر ك شيئاأ ،"hop,hop,hopثبل"كداعبيو م
إذا ثار مرة نفس الريتم ك  تأرجح علىي عليوجإ .كداعبيوئيو بسرعة ىدِّ  ثار كبدا يؤرجح إذا، لوحده
ات على اغبصاف كراقيب سرعة اؽبز  ويضع. مث مداعبتو حىت يهدأ كاصليدقائق ك  ضعنزليو لبأخرل أ

 رجح لوحده.خبلؿ دقيقتُت قبل أف تًتكيو يتأ
 

 في الخد ليبالتق  (249
 سنة. ٕ-ٔ م:التفاعل الفرد ،ياالجتماع اإلندماج

 سنوات. ٖ-ٕالبدف  ،اغبركة العامة
 .بلة عند الطلبإعطاء قُ  :الهدف
 .تقبيل اػبد :الغرض
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 تريد أف تستقبل القببلت. يبكنك تعليمها كالحد ها أصبانة" ال ترغب أف يبسَّ " :اإلجراء
قل عندىا اػبوؼ من كيندما تتعلم كيف تعطيك قبلة كعت. ؼبكافآكاببلت بالتكرار إعطاء القُ 

 خوىا.كأجدهتا  ،ل أباىاقبِّ يبكنك أف تطليب منها أف تُ  االتصاؿ اعبسدم،
ورل "أعطيٍت كقبيها كبوؾ نتهى" باإلشارة مث قرِّ تنتهُت من سبارين أخرل قورل ؽبا"إعندما 

اتركيها مث ىنئيها ك ؾ. فمها خدَّ  ضي رأسك حىت يلمسؾ بطرؼ أصبعك، خفِّ ؼبسي خدَّ كابلة" قُ 
بلة أك يوميا حىت تعتاد اجمليء إليك عندما تقولُت ؽبا أعطيٍت قُ  التمرينقومي هبذا  عب.تذىب للَّ 

بل كي تبذؿ جهدا ليقارفعيو  ي رأسك إذل األسفل سباما بلفضبعد ذلك ال زبُ  شَتين ؽبا بذلك.تُ 
ما هعساعديها كي تتفاعل مخيها ك كأألبيها  الطريقةىذه  أظهرمك  بلة.يف رفع نفسها إلعطائك قُ 

 مدحيها.كااشكريها ك 
 

 لعبة التفاعل بالشاحنة  (252
 سنة. ٕ-ٔ :التفاعل الفردم ،االجتماعي اإلندماج

 سنة. ٕ-ٔ:الذراعُت ،اغبركة العامة
 .يادة كفاءة اللعبكز ارة التفاعل إستث :الهدف
 .)لعبة( كبو شخص آخر ك إعادهتا إرجاع شاحنة :الغرض
 .مطفأة ،شاحنة :دكاتاأل

: ورلكقمًت اؼبسافة بينكما حوارل على األرض مع "شهاب" تكوف  إجلسي :اإلجشاء
من نظره كبوؾ  أكَّدمكتلة بشيء وببو الشاحنة تسَت كبوه ؿبمَّ  دعي، "شاحنة ،شهاب أنظر"

 .رجع الشاحنة بعد استبلمو اؼبكافأةكي يُ   شجِّعيو، يء ىذا الشضعُتعندما ت
عيد كيكي يستلم اؼبكافأة   كن االستعانة بشخص آخر يساعد شهابيف البداية يب

ماداـ يهتم  التمرين كاصليالعملية مع ترديد كلمة "شاحنة" كي يعتاد ظباعها ك  كرِّرم،  الشاحنة
 بذلك.
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 مساعدة اآلخرين  (251
 سنوات. ٖ-ٕ :التفاعل الفردم ،االجتماعي اإلندماج

 سنوات. ٖ-ٕ :اعبسم ،اغبركة العامة
 .خرشخص اآلفهم ما يريده ال :الهدف
 .عند الطلبسلة القمامة قطعة كرؽ يف  ضعك  :الغرض
 .سلة قمامة ،كرؽ نشاؼ :األدكات

كل كجبة   بعد .كجبةبعد كل  التمرينمن أفراد العائلة مساعدتك يف ىذا  طليبأ :اإلجراء
تو على من قدر  تأكَّدم)سلة القمامة و يف عضْ ساعدم "إبراىيم" يف التقاط كرؽ النشاؼ كك 

. الطاكلةمث العودة إذل سلة القمامة الورؽ يف  ضعإليو كي ي أشَتم. (سلة القمامة الوصوؿ إذل
 .كاحدة يف كل مرة الطريقة مع كل كرؽ العائلة لكن ىذه كرِّرم
، مع "تريد رميها؟" :لقوؿ لوكاطليب من أفراد العائلة بتهيئة أكراقهم على مرأل إبراىيم أ
 يعى تقدير عمل إبراىيم كشجِّ عي أفراد العائلة علشجِّ  ىا.خذرا" عندما يألقوؿ "شككابتسامة اإل

الورؽ حىت  خذذا عن طريق عدـ تركو يأكىمنو الورؽ  خذالشخص الذم يأإذل إبراىيم كي ينظر 
راىيم ىذا الفعل بعد كل كجبة عندما يتعلم إب، لو بسرعةقبِّ كيينظر إذل الشخص مث يشكره 

 منو ذلك. بُتكل كقت تطلليقـو بذلك يف   شجِّعيو

 لعبة االختفاء  (252
 سنوات. ٖ-ٕ :التفاعل الفردم ،االجتماعي اإلندماج

 سنوات. ٖ-ٕ :ةليبلقستاإل
 سنوات. ٖ-ٕ :اعبسم ،اغبركة العامة

 سنة. ٕ-ٔ :تلقي اللغة ،اإلدراؾ
 .لتفاعل مع شخص آخركازيادة الرغبة يف البحث  ،ائعي بكونو ـبتبو ال :الهدف
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 .ء من شخص مث البحث عن الشخص اؼبختبئاالختبا :الغرض
آخر هبلس يف غرفة  اشخص أباه أك ختباء كاجعليبتعليم "حسن" اإل إبدئي :اإلجراء

الكرسي أك ذىيب بو كي ىبتبئ كراء الباب أك إ .""اختبئ من أبيك :ورلكقحسن من يده  خذمك 
 .التمرين ؿاالختباء" طواكلمة "  رِّرمككختباء ميو سول ثبلثة أماكن لئلعلِّ  تُ كالربت الطاكلة 

كي حسن  "أين حسن؟" مث ساعدم  :األماكن مث اطليب من أبيو أف يقوؿ ىبتبئ يف أحد جعليوإ
 نو.وبتضِ رم أبوه كبوه ك كهبر نفسو ظهيقـو أك يرفع يده كي يُ 

جعلي الشخص اآلخر ىبتبئ بدكره يف إ ،لظهور عند مناداتواختباء ك دما يتعلم الطفل اإلنع
كساعدم الطفل كي هبد أباه كالذم ىبرج من ـببئو الثبلثة مث قورل "أين أيب؟" إحدل األماكن 

 كي ىبتبئ لوحده دكف مساعدة.  شجِّعيو التمرينعندما يفهم حسن  نو.ضُ هبرم كبو حسن ليحْ ك 

 

 لعبة الدمية   (253
 سنوات. ٖ-ٕ :التفاعل الفردم ،االجتماعي اإلندماج
 سنة. ٕ-ٔ :اغبركة ،التقليد

 .طوير قدرة اللعبكتلتفاعل االجتماعي زيادة ا :الهدف
 .تطبيق بعض أمباط اغبياة اليومية على الدمية :الغرض
 .ز، قفامشط ،دمية :األدكات

عندما  :اليت هتتمُت هبا بليلى. مثبلالطريقة ليلى هتتم بدميتها بنفس  يجعلإ :اإلجراء
ليلى ساعديها على  كجولُت سِّ غَ ر دميتها للنـو أيضا. عندما تػُ جعليها ربضِّ ن ليلى للنـو إضِّريربُ 

 .الدميةاعديها كي سبشط شعر كسشعر ليلى  أمشطي دميتها، كجوالقفاز لغسل  إستعماؿ
 .ك منديل كغطاء للنـوغطيها بقماش أكتضع دميتها يف علبة ت جعليهاإ

ها أكثر بالدمية كما أخرل تسمح لليلى باىتمام اأمباط لتك كي ُتطوِّرميِّ ستعملي ـبُ إ
 أنت هبا.هتتمُت 
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 التعاون في لعبة الكتل )األجسام(  (254
 سنوات. ٖ-ٕ :التفاعل الفردم ،االجتماعي اإلندماج
 سنة. ٕ-ٔ :التصنيف ،اإلدراؾ
 .علم احًتاـ الدكركتزيادة التفاعل  :الهدف
 مكعبات. :األدكات

ثبلث مكعبات  عيكضمع خدهبة أماـ الطاكلة أك على األرض  إجلسي :اإلجراء
 أشَتم، لتقاطهاإبينكما بطريقة يسهل عليكما إحدل اؼبكعبات فيما  ضعي .احتفظي بثبلثك 

يدىا  كجِّهيإذا دل تفعل  ،ؽبا أعلى اؼبكعب األكؿ يٍِّتكبفوؽ"  ويضع" :ورلكقإذل إحدل مكعباهتا 
 .و فوؽ اؼبكعب األكؿضعكبو اؼبكعب كي ت

سُت مث ؼبكدَّ ا بُتفوؽ اؼبكع كنت مكعبا آخر من مكعباتأ ضعي ،مكعبها تْ ضعإذا ك 
 كرِّرم .فوؽ" ضعو" :قورلكدسو فوؽ اؼبكعبات األخرل ك أشَتم مرة أخرل إذل مكعباهتا كي تُ 
ليس مكعب ك  ضعت ك حاكلإذا ك  ،سة كلها بطريقة صحيحةالعملية حىت تكوف اؼبكعبات مكدَّ 

، نالتمري ستوعبتعندما تشعرين بأهنا إ .مكعبك مث أكملي ضعيهة لتيْ نػَ مسكي يدىا ىُ إ ،دكرىا
 م ىل تعرؼ دكرىا.نظر اك  اإلشاراترؾ اللفظية ك كل أكام  حذيفإ

 

 الدمى المتحركة تفاعل  (255
 سنوات. ٗ-ٖ م:التفاعل الفرد ،االجتماعي اإلندماج

 .سوات ٗ-ٖ ة:احملادث ،الكفاءة اللفظية
 .زيادة مواىب احملادثة إمكانية زبيل اللعب إراديا، ،زيادة التفاعل االجتماعي :الهدف
 .اؿ الدمية اؼبتحركة لدخوؿ التفاعل االجتماعي مع دمية أخرلتعمإس :الغرض
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 .متحركتاف دميتاف:األدكات
الدمية  ستعمليإ، ياسُتعب مع ستعمليها للَّ كاالدمية اؼبتحركة يف يدؾ  ضعي :اإلجراء

لى عكي يرد   شجِّعيو. آخر للدميةصوت  ستعماؿابسيط ب اجتماعي عب حواركللدغدغة 
يفهم معٌت  عندما .ككجهيس إذل كلو ينظر إذل الدمية ذبعليأف  حاكرل. مةمبلئالدمية بطريقة 

يستعمل دميتو كي تتفاعل مع  جعليوإ، يستعملهاكيف   رِهكأاللعب بالدمى اؼبتحركة أعطو دميتو 
عقدم البداية إ يف، يس معككلدغدغة دميتو بدميتك كي يتفاعل مع دميتك  رلحاك . دميتك

 .ؼبتعةكااؼبدة عندما يشعر بالراحة عي معو حصصا قصَتة مث كسِّ 
 

 ع(ولى في التظاىر )التصنُّ اللعبة األ   (256
 سنوات. ٗ-ٖ م:التفاعل الفرد ،االجتماعي اإلندماج
 سنوات. ٖ-ٕ ة:اغبرك ،التقليد

 .تطوير مؤىبلت التخيل :الهدف
 .ل البسيط خبلؿ دقيقتُتتنفيذ كاقعة من التخي   :الغرض

يف البداية هبب أف يكوف ك  ،ض" بنشاط يعتمد التخيلأف تشغلي "ريا حاكرل :اإلجراء
تاج إذل مساعدة كبَتة كوب ،فهومُتكمال يتعدل صبلتُت مع فعلُت سهلُت  ،سيطاكبَتا غاغبدث ص

ألنو يف البداية  التمرينصبيع الطرؽ إلدخالو يف  يستعملإ الصرب عليو.كي يفهم ما نطلبو منو مع 
كثَتا حىت يبدأ باؼبشاركة الفعلية    كرِّرم.لفهم لعبة التخي   م عدـد حركاتك دكف فهمها أقلِّ قد يُ 
 لها.ف يتخيَّ من األحداث البسيطة اليت يبكن أ جذا مبوذ كى

دا الذراعُت كأغصاف مدِّ  ،الشجرة" نفعل مثل ،"رياض :ورلكقبأنكما شجرتُت  زبيَّبل -ا-
 اعُت كأغصاف الشجرة.ومي بنفخ الريح بفمك مع ربريك الذر كق" ىذه رياح"  :ورلكقالشجرة 
بل زبيَّ على سرير جبانب "رياض" ك  إجلسيبأنكما يف رحلة على منت سيارة. بل زبيَّ  -ب-

"  زعمي بأنك تغلقُت الباب.كاتركي السرير دؾ. أقلِّ جعليو يكا ،قيادة السيارة. قورل "قغـو قغـو
 لينو.دائما بوضوح ما تتخيَّ  يٍِّتكبحرصي أف تكوف اللغة سهلة إ
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 لطاولةتنظيف ا (257
 سنوات. ٗ-ٖ م:التفاعل الفرد ،اإلندماج
 .الرتباط باألعماؿ الركتينيةكاىتماـ ، اإلم التنظيمتعل   الهدف:
 .تنظيف سطح الطاكلة بعد كل حصة تعليم :الغرض
 .كرؽ نشاؼ ،إسفنج ،صينية :األدكات

حصة قبل كل ، يف نفس اؼبكاف دائماالتمرين ؽبذا صة األدكات اؼبخصَّ  تركيأ :اإلجراء
ضبد إذىيب مع أ ،كل حصة  عند انتهاء. ستعماؿابلة لئلكقراقيب األدكات إذا كانت يف مكاهنا 

كاف   . إذاالبدايةساعديو يف  ،ها على كرسيليضعلئلتياف بالصينية اليت وبملها إذل غاية الطاكلة 
سقط اإلناء يُ  أف أما إذا خشيتِ  ،جيدضبد قادرا على ضبل الصينية كفوقها إناء فبلوء باؼباء فهذا أ

يف الوقت الذم ربملُت فيو أنت القاركرة اؼبملوءة  ،وقها اإلناء فارغكففاجعليو فقط وبمل الصينية 
 .باؼباء كي سبلئُت لو اإلناء

كي ال بطئ  قبزم كل مرحلة بكأل كيف يبسح الطاكلة بواسطة اإلسفنج اؼببلَّ   رِهكأيده  خذم
نطبلقا من الطرؼ الطريقة إة يف كل مرة بنفس ف الطاكلنظِّ ميو كيف يُ لِّ ع يشعر بالضياع.

العملية مع الورؽ  رِّرمككسفنجة إذل مكاهنا يف الصينية عليو يعيد اإلاػبارجي اذل الداخل. مث اج
 جعليو وبمل الصينية إذل اؼبكاف اؼبطلوب.يف األخَت إ. النشاؼ لتجفيف الطاكلة

 

 لعبة العطاء و التلقي   (258
 سنوات. ٗ-ٖ م:ل الفردالتفاع ،االجتماعي اإلندماج

 سنوات. ٖ-ٕ :التعبَت  ،الكفاءة اللفظية
 .لعطاءكا خذلرغبة يف األكازيادة الوعي  الهدف:
 .وؿ "شكرا"كقلقي شيء آخر يف العودة كت ،عطاء شيء لشخصإ :الغرض
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 .حلول ،صغَتة لعب ،علبة كبَتة :األدكات
على العلبة احملتوية  ضعي .التمرين اعليك أف تستعيٍت بشخص آخر يف ىذ هبب :اإلجراء

خدهبة أف طليب من  كا ،ختها "خدهبة"كأجبانب العلبة مع "فائزة"  جلسيكا ،أشياء على األرض
شيئا آخر يكوف  خذبعدىا اطليب منها أف تأ ورل شكرا.كقو لك. عطيَ كتشيئا من العلبة  خذتأ

إذا  تقوؿ شكرا.سيارة ك خذ الزم خدهبة كي تأحفِّ  عطيها ؽبا.كتؿببوبا عند فائزة مثل السيارة 
 كجِّهيكعانقي فائزة. مث  قوؿ "عفوا"،كتاجعلي خدهبة تبتسم قالت شكرا أك كلمة قريبة منها 

 التمرين كاصلي. ليها تستجيب بطريقة مناسبة، إجععطيو ػبدهبةكتشيئا من العلبة  خذفائزة كي تأ
ظبحي التمرين إعندما ينتهي ك  حىت تكوف صبيع ؿبتويات العلبة يف اػبارج. كمنبيلعطاء كا خذباأل

يف البداية تكوف ىناؾ صعوبات عند فائزة خاصة يف قوؽبا شكرا . أكل اغبلوللفائزة باللعب ك 
 .فهي حباجة إذل مساعدة

 

 لصحونوالشوكات واالمالعق  ،الطاولة  ضعو    (259
 سنوات. ٗ-ٖ :اإلستقبللية ،االجتماعي اإلندماج
 .طوير إمكانيات اؼبساعدة يف اؼبنزؿ بطريقة نافعةكتربسُت الفهم لؤلعماؿ الركتينية  :الهدف
 .غطية الطاكلة يف مكاهنا اؼبناسبضع أك  :الغرض
 .الشوكاتك  ،اؼببلعق ،الصحوف :األدكات

م أنظر ورل "كقملعقة  أظهرممن األغطية.  نوع كاحد ضعبو مع فاطمة  بدئيإ :اإلجراء
كرم معها دُ  ها على الطاكلة.ضعتلعدد الصحيح من اؼببلعق كي امث أعطيها  ،ملعقة" ،فاطمة

إذا دل  ،اؼبلعقة" ضعي" :ورلكقا اؼبكاف اؼبناسب لكل ملعقة رِىكأحوؿ صبيع األماكن على الطاكلة 
كل ملعقة   ضعامدحيها عند ك ك  كل ملعقة يف مكاهنا.  ضعالعملية حىت ت رِّرمككتعرؼ ساعديها. 

 .يف مكاهنا
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ؽبا اؼبكاف كإعطائها  بيٍِّتعد أف تكل ملعقة بصورة صحيحة ب  ضعمن ك  عندما تتمكن
م ىل نظر ااؼبلعقة" ك  ضعيكبو اؼبكاف أك أعطها فقط األمر اللفظي " اهكجِّهي ،األكامر اللفظية
 من أف الباقي يف مكانو. أكَّدمكتهباد اؼبكاف اؼبناسب للملعقة تتمكن من إ

ع السكاكُت العملية م كرِّرم ،اؼبلعقة إستجابة لؤلمر اللفظي ضععندما تتمكن من ك 
كل القطع تكوف فيو  الوقت الذم  يف ـضع كل األغطية لنوع كاحد تتمكن من ك كؼبا  الشوكات.ك 

 غطاءين يف مكاف كاحد. ضعالعملية بو  كرِّرم ـيف مكاهنا
 

 أعمال منزلية  (262
 سنوات. ٘-ٗ :اإلستقبللية ،االجتماعي اإلندماج
 سنة. ٕ-ٔ :التمثيل ،اإلدراؾ
 .ةقلالعمل بصورة مستزيادة القدرة على  :الهدف
 .قباز أعماؿ منزلية مهمة دكف مساعدة أك مراقبةإ :الغرض
 .صينية بأغطية ،أغطية ،منشفة :األدكات

لبعض األعماؿ اؼبنزلية اليت تشغل "عمار" لتنمية قدرتو يف العمل بصورة  طيخطِّ  :اإلجراء
األغطية ترتيب ك فكرم يف أعماؿ مثل طي اؼبناشف أ ؿبتاج إليو.نو كي يعرؼ أكلقلة مست

 .فعبلنزع الغبار أك أعماؿ أخرل بسيطة يبكنو أف يساعدؾ فيها  اؼبغسولة أك
ف العمل بتعدم عنو إذا ألِ كايف حالة الضركرة  ويف البداية تكونُت جبانبو كي تساعدين

 مر أنظه )تنتظر ؼبكافآت اليت كا فيو األعماؿ اليت سيقـو هبا يف اليـو ُتبيِّنأقبزم جدكال ت. لوحده
 .الصورة(

أضيفي نشاطا ثانيا ، مث و كبو اعبدكؿ كي يرل ماذا يفعلكجِّهي ، كقت العملُتعندما وب
مدحيو عندما ينتهي من كل . إإليو عند االنتهاء من النشاط األكؿ قلم ىل ينتنظر كايف اعبدكؿ 
 .عطو اؼبكافأة اؼبدكنة يف اعبدكؿكأنشاط 
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 الطي    المكافأة         ترتيب األواني     أةالمكاف                      

 .لصور تبيِّن سلسلة من األعمال ولـ جد 1.9.صورة

 درجة متوسطة ،لعبة التظاىر  (261
 سنوات. ٘-ٗ :التفاعل الفردم ،االجتماعي اإلندماج
 سنوات. ٗ-ٖ :ستجابة اللغويةاإل ،اإلدراؾ
 .االجتماعي يادة التفاعلكز ل ت التخي  إمكاناتطوير  :الهدف
 .دقائق ٘لعبة التخيل ؼبدة  :الغرض
 .حيواف دمية :األدكات

إستعملي خيالك  ،ٕٙ٘ التمرينمع لعبة التخيل كما يف  أف "عثماف" قد بدأ دبا :اإلجراء
 :ن تلعباف معا. مثبلمدهتا طبس دقائق معقدة نوعا ما أيمن التخيل  امعو حصص تنجزمأكثر ل

يف البحث  انطلقدمية يف جهة معينة يف اؼبنزؿ مث إاغبيواف ال يخبئ ،صطياد الدبا إلي  تذىباف سوِ 
 عنو.

جعليو إ كما تريداف مفاجأتو.أنَّ ككنزؿ هبدكء على رجلي اغبيواف رجاء اؼبإحبثا يف صبيع أ
 فَّ با كي زبتبئا ككأرُ ندما ذبداف الدب أىْ كعف الدب ىناؾ ببحث ربت األشياء كي ينظر إذا كا

 .كماقُ بلحِ الدب يُ 
 من أف عثماف يشاركك فعليا. أكَّدمكتأخرل  لتك لعمل قصصإستعيٍت دبخيِّ 

 

 لعبة "أنا بحاجة إلى ماذا؟"  (262

 سنوات. ٘-ٗ :االجتماعي، التفاعل الفردم اإلندماج
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 .هم كظيفة األشياءكفزيادة التفاعل  :الهدف
 .إعطائو الشيء اؼببلئمغبات شخص ك ر سبع ن  :الغرض
 .مشط منديل كرؽ، قميص، :األدكات

ظهرة ؽبا أكمئي إليها باإلشارة مُ  ،"الثبلثة على الطاكلة أماـ "مركةاألشياء  ضعي :اإلجشاء
على فُت عبلمة أنك ترذبككدين أمامها بْ حد األشياء الثبلثة. مثبل يبكنك أف تػَ نك حباجة إذل أأ

 كرِّرم. "حتاج؟"ماذا أ :ورلكقغبركة ا مثِّلي ،"ركةم مأنظر : "ورلكقنك حباجة إذل قميص كأالربد، 
ؽبا  أظهرمأعيدم اغبركة من جديد. ؽبا األشياء الثبلثة، إذا دل تستجب، بيٍِّتىذه اغبركة مث 

يو.إذا سِ بَ لْ كا"شكرا"  :ندما تعطيك إياه قورلكع ، القميص""مركة أعطٍت :ورلكقالقميص الصويف 
 كذاكىشط مركة تعطيك اؼب سبشطُت شعرؾ، .تعطيك مركة منديل كرقي لتمسحي بو تِ عطسْ 

 .عطيك إياهكتك حىت تفهم مركة اغباجة من إيباءات

 

 ةقلالرسم بطريقة مست  (263
 سنوات. ٙ-٘ :اإلستقبللية، اإلندماج

 سنوات. ٙ-٘ :الرسم فق عن ػ يد،التوا
 سنوات. ٖ-ٕ :االستجابة اللغوية اإلدراؾ،
 .سُت مؤىبلت الرسمكربتطوير إمكانات العمل الذايت  :الهدف
 .ليةقبلبسيط باستنسخ رسم  :الغرض
 أقبلـ. كرؽ، :األدكات

كىذه  رسومات بسيطة  كاحدة يف كل كرقة، رظبيأقبل بدء اغبصة التعليمية،   :اإلجشاء
ك ظل يبكنك مثبل رسم بيت بسيط، شجرة أ الرسومات يكوف "خالد" قد رظبها سابقا.

"بيت" مث  :ورلقك الشكل  أَرِه .البيت الذم رظبتيو شكلم ك قل ي "خالد" قطعة كرؽ،عطإرجل.
يبدأ  جعليوإ .ورل "أرسم بيتا" كأخربيو بأنو سيتلقى مكافأة عندما ينتهي من الرسمكقكرقتو  أَرِه

ىتمامو إ كجِّهيوقف عن الرسم أك ت  ربىبُ  ، إذا بدأبعدلكن راقبيو عن  بتعدم عنو،كابالرسم 



 201      (عماد السعدني أخصائي التخاطب ) جروب 

 

~ 210 ~ 

 

د  النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ

ك بطريقة دية إال إذا نسخ رظبَ ريو باؽبدية. ال تعطيو اؽبذكِّ رسم البيت" ك "أ :لو ورلكقكبو الصورة 
 كجِّهياد لديو موىبة الرسم زدة لنسخ الصورة لكن عندما تاكلؿب بداية بكلقبلي يف ال. إةقلمست

 .اؽبدية كمل الرسم قبل أف يتلقَّ جعليو يُ كا فلهاانتباىو كبو أجزاء الصورة اليت أغ

 

 توجيهات كتابيةل إستجابة  ةقلالرسم بصورة مست  (264
 سنوات. ٙ-٘ :تقبلليةاإلس ،اإلندماج
 سنوات. ٙ-٘ :الرسم ُت ػ يد،ع التنسيق
 سنوات. ٚ-ٙ :راؾ، القراءةاإلد

 .طوير كفاءة متابعة التوجيهات الكتابية البسيطةكتة قلربسُت كفاءة العمل بطريقة مست :الهدف
 .ةقلرسم ما تعنيو ىذه التوجيهات بصورة مستقراءة توجيهات مكتوبة بسيطة ك  :الغرض
 .ـقبلأ كرؽ، :األدكات

اىو م فمن أ أكَّدمكتضبد" ات بسيطة لصورة تريدين أف يرظبها "أتوجيه كتيبأ :اإلجشاء
هبب عليو أف يفهم كل كلمة مكتوبة  ضبد.الفهم عند أجاكز قدرات القراءة ك مكتوب ال يت

 .رسم منزال"كوف قادرا على رسم ما ىو مطلوب مثل "أرسم أيب" أك "أكي
توجيو األكؿ ساعديو على قراءة ال، لتوجيهاتكا املكقو قطعة كرؽ أعط ،بعد كتابة اعبملة

عودم إليو  . عندما يوشك على االنتهاء، بتعدم عنو تدرهبيا لكن راقبيوكاجعليو يبدأ الرسم، كا
 مدحيو على ما قاـ بو.كا

قبلـ كثبلث ثبلث أأمامو فوؽ الطاكلة ثبلث أكراؽ ك  ضعي ،يعتاد رسم تعليمات الورقةا كؼب
حىت  التمرينىذا  كرِّرم. ف لو مكافأة عندما ينتهي من عملوورل لو بأكقاب توجيهية ـبتلفة، ألع

 .ةقليتمكن من الرسم بطريقة مست
 

 لعب مع ألعابي"أ  (265
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 سنوات. ٙ-٘ :فردملالتفاعل ا ،اإلندماج
 سنوات. ٖ-ٕ :االستجابة اللغوية ،اإلدراؾ

 سنوات. ٗ-ٖ :التعبَت  ،الكفاءة اللفظية
 .اجات غَتهكححاجاتو  بُتلتمييز ا :الهدف
 .ا إال بعد إذفإستعماؽبنع كمكل فرد من العائلة التعرؼ على أغراض   :الغرض
صور ألفراد  ،علب أحذية ،حاجة من حوائج كل فرد من العائلة يسهل التعرؼ على صاحبو :األدكات
 .العائلة

كل علبة   أظهرم ،صورة كل فرد من العائلة على غطاء علبة األحذية يلصقأ :اإلجشاء
ىذه العلبة ، ""ىذه العلبة ألغراض أيب" ،"ىذه العلبة ألغراض أمي" :ورلكقؿ"سليماف" 

: . قورلطليب منو أف يقوؿ لك صاحبهاكامرة  ماف حاجة يف كليعط لسلإ ألغراض......" اخل.
 .صورةهار الظكاجة يف العلبة اؼبناسبة بتكرار اإلسم تلك اغبا ضعي اعديو كيكس، مي" "ىذا أل

غراض غَته قورل لو مثبل حاكؿ اللعب بأإذا  إف كانت أغراضو.غراض حىت ك ال تًتكيو يلعب باأل
 .ها يف العلبة اؼبناسبةضعو كي ييكجِّهمي" ك :"ىذا أل
تركيو يلعب هبذا الشيء كا"نعم ىذا لسلماف" :قورل لو ،كولْ اللعب بشي ىو مِ  حاكؿإذا 

، شرعي يف تعليمو االستئذاف للعب بأشياء اآلخرينرين إالتمعندما يعتاد على ىذا . دقائق ضعلب
كساعديو   ،ها كبو أمُتكجِّهييده ك  خذممُت" ك : "ىذا ألورل لوكقأعطو شيئا يعود ألخيو "أمُت" 

 ، يبكنو اللعب بوإذا رد عليو أمُت "نعم"لعب"ك : "أمُت أقوؿ لوكيمُت يُرم ذلك الشيء ألكي 
 .ء يف العلبةالشي ضعكي ي  وكجِّهيإذا قاؿ "ال" ك 

كافئيو عندما يطلب ، ك مي ذلك مع اآلخرينعمِّ  ،التمرينعندما يتعرؼ على برنامج 
 اإلذف.

 

 الرد على الهاتف (266
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 سنوات. ٙ-٘ م:التفاعل الفرد ،االجتماعي اإلندماج
 سنوات. ٙ-٘ :اغبوار ،الكفاءة اللغوية

 .ربسُت أداء التفاعل االجتماعي :الهدف
 .ناسبةكمة قلورة مستالرد على اؽباتف بص :الغرض

 .ىاتف لعبة األدكات:
 مع "سعيد" قبل أف تسمحي لو بالرد على اؽباتف اغبقيقي. التمرينذم ىذا نفِّ  :اإلجشاء

إلصاقها على ألذف ك كاصورة الفم  إستعماؿيبكنك  ،لو"وؿ "أقكيميو أكال كيف يرفع السماعة علِّ 
 ،لو""أوؿ كقما يتمكن من رفع السماعة عند. اؽباتف إستعماؿلي عليو سهِّ طريف السماعة كي تُ 

 حد أفراد العائلة اؼبعٍت كي يرد على اؽباتف.ستدعي أكي ،من فضلك" ،"غبظة :ميو أف يقوؿعلِّ 
اؽباتف  إستعماؿعملي معو  بكعندما يتعلم ذلك إ ،قومي بعمل اتصاالت لكل أفراد العائلة

 اغبقيقي.
 ،كي يتمكن سعيد من الرد على اؼبكاؼبة  ؿبدد صل يف كقتتَّ تصاال مع األقارب لييب إرتِّ 

 مرات التمرين كرِّرم. ياعمي ىذا القريب ما يقولو يف اؼبكاؼبة كي ال يشعر سعيد بالضَّ علِ كأ
ع اغبديث معو كي يتفاعل مع نوِّ صل بو يُ تَّ يجعلي من ندما يطمئن سعيد أكثر، إكععديدة 

 شاء لكن كوين جبانبو كي تساعديو.اتركيو يرد على اؽباتف كقت م. بعدىا أاغباالت اؼبختلفة

 

 ليةقالتنفيذ التعليمات المكتوبة باست (267
 سنوات. ٙ-٘ :ةليقبلاالست ،اإلندماج
 سنوات. ٚ-ٙ ة:القراء ،اإلدراؾ
 .ةقللعمل بصورة مستكازيادة القدرة على القراءة  :الهدف
 .ليةقبلستكاقباز العمل هبدكء إنفيذ تعليمات مكتوبة بسيطة ك كتقراءة  :الغرض
 .مقل ،كرؽ ،علب أحذية :األدكات
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لسعيد سلسلة من التمارين عن طريق صبع أدكات العمل اليت ينشغل  حضِّرم:اإلجشاء
سيطة كبلكل سبرين توجيهات قصَتة  كتيبأ .لكل سبرين علبة ،ها يف علب أحذيةضعكيهبا 
كي  ،مثل الرؼ ،كل العلب يف أماكن مألوفة  ضعي .ا يف داخل العلب فوؽ األدكاتهيضعك 

يف  خذ علبة عمل"،لو مكاف العلب. قورل لسعيد " بيٍِّتك  يسهل على سعيد الوصوؿ إليها،
 تنفيذىا.ءة التوجيهات ك راكقها على الطاكلة ضعا كك رِىاإحضختيار كاحدة ك إالبداية ساعديو على 

 تأكَّدم .عملوهي من تعندما ين كافئيوك  .ها يف الرؼضععيد األدكات إذل العلبة كك كي يُ   وكجِّهيمث 
من اؼبهم أف تكوف التوجيهات اؼبكتوبة كاضحة ك  من أف التمارين فبكنة التنفيذ دكف مساعدة.

 :فهم كل كلمة مثلكي
 .ال تتكلم  (ٔ
 .س أربعة مكعباتكدِّ    (ٕ

 .اؼبكعبات يف العلبة ضع (ٖ

 .ضبل العلبةإ  (ٗ

 تعاؿ إذل أمي كي تعطيك حلول. (٘
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 السلوكـ 12 

comportement 

ُت يلتوحدااليت كاجهناىا كثَتا عند األطفاؿ  تع من اؼبشاكل يف السلوكياطبس أنوا 
 :كىي

 .طم الرأسكلة النفس مثل عض اليد أذيَّ  -ٔ-
 .العنف كالضرب أك البصق -ٕ-
 .الصراخ أك ترؾ الطاكلة ،َت مثل رمي األشياءالتدم -ٖ-
 .كرار األسئلةكتمضغ األشياء  :اؼبداكمة مثل -ٗ-
عدـ  ،لليقالًتكيز ال ،نب االتصاؿ اعبسدمكذباالندفاع  :مثلبية السل تاالسلوك -٘-

 قبوؿ التغيَت.
 
 إيذاء النفس (ٔ

 .عض ظهر اليد :المشكل
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التعبَت ال  ،سنوات ٘-ٗ بُتمستواه العاـ ما  ،"حساـ" طفل يف الثامنة من عمره :العام اإلطار
 أكطلب منو عمل سبرين يُ  ض يده يف كل مرةعُ ي ،يده تظهر فيها آثار العض سنة. ٕيتجاكز فيو 

 دل تنفع معو كل أشكاؿ العقاب. ،إذل سبرين آخر قلف ينتأ

سلوؾ العض ىو طريقة التعبَت عن االضطراب الذم يعانيو حساـ. ىذا السلوؾ هبعلو  :التحليل
لب منو. شعوره باألدل ليس بالدرجة اليت هبعلو يتفادل وبصل على ما يريد أك ليمتنع عما طُ 

 عن االضطراب الذم عربِّ ين. لذلك فهو وبتاج إذل طريقة أخرل يف االتصاؿ كي يُ الضرر اعبسما
أعطو بديبل  ،ختصرم التمارينإ ،فهمو مثبل أعطو مساعدة أكثركتتو ليك تقبل طريقكعنيو ايع

 وببو.

 فيو عن عدـ رضاه لكن دكف عض يده. بديبل يُعربِّ تعليم "حساـ" سلوكا  :الغرض

 ،بدايتو كي تتدخلي قبل أف يعض يده أك أثناء  جيِّداين الحظي حساـ أثناء التمار  :لالتدخُّ 
يديو كبو األسفل ربت الطاكلة قائلة "اليدين إذل  كجِّهيك  ،في اغبركةقك كأمددم يده بسرعة 

ورل كقسارا كيسك يبينا كي رأم عن الرفض باإلشارة أم حرِّ ربِّ جعليو يفعل مثلك. عكا ،األسفل"
عملي معو تسوية فقورل "جيد كرِّر ىذه اعبمل إندما يكعريد اغبلول" ن ،عمل" أك "الال ن ،"ال

 كاحد أيضا مث اغبلول". ،حساـ ،كمل" أك "جيدسأساعدؾ كي تُ  ،حساـ

 

 إيذاء النفس (ٕ

 لطم الرأس. ل:المشك

ندىا تنسيق جيد. ؽبا مستول العامُت كعشيماء طفلة يف الرابعة من عمرىا نشيطة  اإلطار العام:
ادرة على التنبؤ بسلوكات كقعبَت ال يفوؽ اػبمس كلمات. ىي كاعية باآلخرين صف لكن التكن
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س سواء م رأسها كثَتا عندما تُعكَ ـ بلطزاجها يتغَت بطريقة غَت منتظرة. منذ سنة، تقو اآلخرين. مِ 
سبب آثارا زف كالديها لكنو ال يُ ختارهتا. ىذا السلوؾ وبُ مزاجها أك عند توقف اللعبة اليت ايف 

  العطف يف التقليل من ىذا السلوؾ.كال ينفع معها التوبيخ كدلظاىرة، جسدية 

قلق أك نتباه ب يهمها إذا كاف ىذا اإلكالتقـو شيماء بلطم رأسها إلثارة إنتباه اآلخرين  التحليل:
 ي تعرؼ أف لطم الرأس يؤدم إذل اغبصوؿ على ما تريد.كىحناف أك توبيخ، 

علك مع ىذا السلوؾ، معٌت ذلك أنك ال تنتبهُت ؽبا أك ال تقليل لطم الرأس بتغيَت تفا :الغرض
 تستجيبُت ؽبا.

 لكرسي بكيفية ال تسمح ؽبا بلطم رأسها مع اغبائط.كاأثناء التمارين ضعي الطاكلة  التدخل:
ديرم ؽبا ظهرؾ، ُعدِّم حىت العشرة مث كأعندما تبدأ بلطم رأسها مع الطاكلة إسحيب الطاكلة كبوؾ 

امدحيها عندما عطيها بعض اؼبساعدة يف البداية ك عيدم الطاكلة كما كانت. إكأعودم كما كنت 
يبكنك إختصاره  ن ال توقفي التمرين،تبدأ العمل، ككررم ىذه العملية كلما لطمت رأسها، لك

الصورة(، كمن  أنظرت)لي على اعبدكؿ عدد اللطماجِّ كسفقط. كاصلي ىكذا خبلؿ أسبوعُت 
 دحيها عندما ال تلطم رأسها.كسبكثر اؼبهم أف تعَتيها إنتباىا أ

 لطم الرأس التمرين التاريخ
   
   

 

 العنف (3

 يف إذباه الناس. البصقالمشكل:
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سنوات. أصبح منذ  ٖبر" طفل يف الثالثة عشرة من عمره، عمره العقلي "جااإلطار العام:
اجملهولُت، ىت الكبار كحاألطفاؿ اآلخرين  بعض األحياف كيفمدة يبصق يف كجو أخيو الصغَت 

لكن ال يبصق يف إذباه كالديو. كل احملاكالت باءت بالفشل)القوؿ ال ، الضرب، الطرد من 
 مة.الغرفة، ترؾ أخيو يثور ضده(، فجابر غَت قادر على فهم التفسَتات الشفوية اؼبقدَّ 

ن ال نعرؼ ؼباذا يبصق جابر إذباه الناس، لكن ما داـ أنو ال يفعلها مع الكبار الذيالتحليل:
تنفيذىا  يعرفهم  يدؿ على أنو قادر على التحكم يف ىذا السلوؾ، التحذيرات اليت حاكلتِ 

رد  يفهم جابر العبلقة بُت البصق ك يست مرتبطة بفعل البصق.كذلك دلكلليست مؤثرة فيو 
 فعلك.

 كضع حد للبصق. الغرض:

تلوين عمق الدائرة أطليب من ليلى أف تنضمَّ إليكم لعمل سبرين هبده جابرسهبل مثل  :التدخل
يت دكره يف مي التمرين حبيث كل كاحد منكم يأ(. نظِّ lotoأك كضع الصورعلى كرقة اللوتو)

اللعب، ذبلس ليلى بقرب جابر كي يتمكن من البصق، كلما يبصق ضعي يف فمو طرؼ 
القفاز اؼبغموس يف اػبل لبضع ثواف، مث عودكا إذل التمرين. كاصلي ىكذا مدة أسبوع 

ت يف ىذا السلوؾ أثناء التمارين مْ  جدكؿ عدد اؼبرات اليت بصق فيها. إذا ربكَّ لي يفجِّ كس
 حذرم أف يلمس اػبل أجزاء أخرل غَت فمو.كاتابعي نفس الطريقة أثناء األكقات األخرل، 

 اعبمعة اػبميس األربعاء  الثبلثاء اإلثنُت األحد السبت
       البصق
       اػبل

 

 العنف (4
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 .اف بالغصفع إنسالمشكل: 

هرا، ش ٛٔ، لكن عمره الفعلي ال يتجاكز سن الرابعة يف  طفل يوسفاإلطار العام: 
 نعدـ. يبدأ يف الصفع عندما نطلب منو اإلنتباه أك أثناء التعليم.اإلتصاؿ اللفظي أك اإلشارة ت

ة فعلو إذباه دّ كر ، سلوؾ يوسف ىو كسيلة إتصاؿ ليعرب عن كراىيتو ؽبذه اغبالةالتحليل: 
لبلنظاـ. كدبا أف اإلتصاؿ ىو ىدفنا األساسي فإننا ال نسعى إذل القضاء على كاشل الف

إذا عرؼ رغباتو فإف الرغبة يف طريقة مبلئمة كيف ينقل رسالتو، ك مو بعلِّ أحاسيسو، لكن نُ 
 الصفع تنقشع.

ستعماؿ إشارة تدؿ على أنو تعب من العمل أك أنو حائر أك ال يريد تعليم يوسف االغرض: 
 زعجو أحد.أف ي

ورل كقأثناء العمل معو، أمسكي يده يف كل مرة وباكؿ فيها يوسف أف يصفعك التدخل:
ميو إشارة بديلة، قومي بتوجيو أطراؼ أصابعو كبو صدره، مث إمدحيو لِّ كعهبدكء: ال نضرب، 

كامنحيو اؼبساعدة  قبازهلكن إختارم سبرينا يقدر على إتركيو يلعب قليبل. كاصلي التمرين، كا
و يتوقف عن العمل يًتكتف رضي بأكانتهى" عندما يهم بالصفع ميو إشارة "ا. علِّ ؼبدح أثناءهكا

 ستعماؿافهمينو. يبكنك يها بأنك تَ ، بطريقة يعرؼ فنتهى"لفًتة زمنية عندما يقـو بإشارة "إ
 التمرين. أثناءالطريقة يف األكقات األخرل عندما يتقبل ىذه الطريقة ىذه 

 

 تخريب(سلوك التدمير )ال  (5

 رمي األشياء. :المشكل
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و يرمي معو أصبح صعبا ألن العمل ،تأخر كثَتاكم"سامي" طفل يف الرابعة ال يتكلم  :اإلطار العام
رمي حىت األشياء اليت يف البيت خاصة عندما نطلب منو شيئا ال كياألدكات اليت على الطاكلة 

لو جعْ  ،ذباىل السلوؾ :لفشل مثلت اؼبعاعبة باءت بااكالوببو أك نعطيو حاجة يكرىها. كل ؿب
ف اغبركة العامة الح  اؼبربوف أ كأثناء سبارين التأنيب. ،تغيَت طريقة العمل معو ،يلتقط كل شيء

 سامي ال يستجيب إذل من يرغمو على الفعل البدين.

 يبكنك تعليمو مؤىبلت كالنو وبس نفسو زعيم بيئتو. عندما يرمي سامي األشياء فإ :التحليل
نو قادر على مقاطعة التمارين مىت يريد. ىذا السلوؾ فيو خطر عليو كعلى اآلخرين جديدة أل

 يضا األشياء اػبطَتة.كألرخيص كاذلك الثمُت ككلثقيل كااػبفيف بُت ألنو ال يفرؽ 

 سلوؾ الرمي أثناء حصص التمارين.القضاء على  :الغرض

ؾ أثناء حصص التعليم. أما يف باقي يل ىذا السلو قلت حاكرل أثناء األسبوعُت القادمُت :التحليل
 ستعملي الطرؽ التالية.كقات إاأل

 .األشياء الثمينة بعيدا عن متناكلو ضعي -ٔ-
 .لَتميو أف يبحث عن شيءىتمي بو قبل كاراقبيو  -ٕ-
 ال هتتمي بذلك. عندما يرمي شيئا  -ٖ-

 ،العيداف ،مثل )اؼبكعباتإذا رمى شيئا ما ختارم ما ىو أسهل ك ثناء حصص العمل إكأ
ا فبددتاف لؤلسفل. ممسكيهكأيديو  ذمكخم عليو يف اغباؿ بالقوؿ "ال نرمي"  دِّ اغبلقات...(  رُ 

لي ىذه اغبادثة على ضعو. سجِّ عطو شيئا يكأم حىت الثبلثُت مث أطلقي يديو. عودم إليو دِّ عُ 
ات أخرل ف يكوف عندؾ أدك لتقاط الشيء الذم رماه، هبب أ تقومي إلالصورة( ال أنظرجدكؿ )

 كي ال تقومُت من مكانك.  التمرينتستعملينها يف 

ورل "عمل كقافئيو ككمدحيو إذا دل يـر شيئا إ التمرين يف كل مرة يرمي فيها شيئا، كرِّرم
 .قي لوصفِّ ك  يسمبتكاجيد" 



 221      (عماد السعدني أخصائي التخاطب ) جروب 

 

~ 220 ~ 

 

د  النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ

 التاريخ التمرين عدد الرميات اؼبكافأة

    

 سلوك التدمير (6

 .ن الرفضلصياح تعبَتا عكاالبكاء  ،الصراخ :المشكل

تفاعل بالعنف عن طريق الصراخ كتخدهبة طفلة يف السادسة من عمرىا  :اإلطار العام
ترفض الذىاب مع أمها للجرم.  ،ىاضع ؽبا أكلياؤ حىت ىب ،"ال...توقف....ال أريد". أك تبكي

ا ىساعدىت الطلبات البسيطة اليت تكحرفض الركوب يف السيارة...اخل. كتبكي عند اصطحاهبا كت
 ،فآت مثل اؼبدحاكل اؼبك  ستعماؿاوا حاكلىا الطريقة. أكلياؤ  ليتها تتفاعل معها بنفسقبلستعلى ا

 َتىا لكن دكف جدكل.كغاغبلول أ

َت. خدهبة ليس الرغبة يف التغي و عدـإمبا ىك  التمرينصعوبة ىذا الرفض ليس بسبب  :التحليل
الوعود دبستقبل مريح دل  كما ىو. كل  ضعحتفاظ بالو ا رؤية كاضحة حوؿ ما تريد سول اإلعندى
 ىا ال يريدكف إتباع طريقة العقاب.كلياؤ كأتغلب على رفضها للتغيَت ي

 .لبكاءكال من الصراخ ليقالت :الغرض

من  بيٍِّتلُت فيو صرخات خدهبة كي تتاألسبوعُت اآلتيُت أقبزم جدكال تسجِّ  خبلؿ التحليل:
 الطريقة:فعالية ىذه 

 .ىاكاءكبذباىلي صراخها  (ٔ

 ىا.عطها مساعدة بتحفيز ( إٔ
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 التمرين.مكافأة تتحصل عليها عند إسباـ ضع ( ك ٖ

 ،تلوين ،عطها عمبل بسيطا غَت لفظي )فرزكأمع خدهبة مرتُت يف اليـو  إجلسي
ذباىلي  .التمرينفهميها بأهنا تتحصل  عليها بعد إهناء كأاؼبكافأة يف اعبانب  عيكضسبثيل...( 

ها مساعدة بدنية يف القطعة مث أعط ،ك القطعة األكذلضعبدئي  يف اغبُت بو إعًتاضها لكن إ
ا لكن ذباىلي أصواهت أثناء العمل. يسمكن ابتكل تستعملي التعليمات اللفظية كال الثانية

عطها كأؽبا  يسمابت ،ندما تنتهي من العملكعت عن العمل ساعديها بتوجيو يدىا إذا توقف
 لي على جدكؿ كيف تفاعلت.جِّ كساؼبكافأة 

 التاريخ التمرين عدد  التحفيزات منعدـ ،يل، كثَت قل /الصراخ درجة 

    

 ـ جدول يبين درجة الصراخ. 4.12صورة.

 سلوك التدمير  (ٚ

 .فجأةالغذاء ترؾ الطاكلة أثناء  :المشكل

بل ق جيد يفهم صبنسيكتنشاط  من عمره، لديوكنصف  ةكماؿ طفل يف الرابع  :اإلطار العام
األكل من  خذيأالطعاـ، كثَتا ما يزعج العائلة أثناء تناكؽبا  ركة.ثَت اغبككقصَتة لكنو تائو 
ربطو إذل   او حاكل ،موه، أكلياؤه ضربوه ،كلَّ ىاكرِّر لوذ بالفرار. مث يعود ليكيالصحوف األخرل 

 لكن دكف جدكل. كرسيو.
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لذا هبب كسر ىذا  در من أفراد عائلتو.السليب الذم يصْ  إلىتماـكماؿ مسركر با  :التحليل
رد اعبلوس إذل الطاكلة زع األكل منو إذا دل يُ كنال يف السلوؾ االهبايب إ وىتماـ بسلوؾ بعدـ اإلال
 و.صحن ألكل يفكا

 تعليم كماؿ اعبلوس للطاكلة أثناء الوجبة. :الغرض

 

 اؼبقابل ال كيفدحو. كماالهبابية بزيادة االىتماـ بو  وتسلوكا يهبب عليك أف تكافئالتدخل:
لوكاتو السلبية. هبلس كماؿ يف مكاف هبعلو ال يقدر الوصوؿ إذل الصحوف ىتماما لسإبدم تُ 

قورل معو ك  يسمبتإ عدكقذا عاد كإ ، تنظرم كبوهكال تناديو كالاألخرل. عندما يقـو ذباىليو 
بعدم صحنو و كاقف ال تتكلمي معو. أكىلطعاـ مسك ا حاكؿذا إ ،كل"قبلس كي نأ ،"جيد

 ىت هبلس. تعيديها حكالكبو كسط الطاكلة 

أكل شيء بعد الوجبة إال  تسمحي لو بكالأزيلي كل اؼبأكوالت  ،دما تنتهي العائلة من األكلنع
الة. فعَّ لطريقة اك العصَت. كماؿ البد أف ينتظر الوجبة اؼبوالية كي يأكل. ىكذا تكوف اغبليب أ
 لي عدد اؼبرات اليت يًتؾ فيها الطاكلة.سجِّ 

 التاريخ الغذاء اليت يًتؾ فيها الطاكلة تاؼبراعدد  اللمجة اؼبقدمة بعد الوجبة

  الفطور  تفاحة

 .جدول يبين عدد المرات التي يترك فيها الطاولةـ  5.12صورة.
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 التكرار (8

 .مضغ أشياء غَت قابلة لؤلكل :المشكل

فوؽ درة على القراءة تكقذاكرة قوية  مارية طفلة يف الثامنة لديها عجز خفيف مع :اإلطار العام
ثناءىا ربب مشاىدة التلفاز كأ ،بالرغم من قدرهتا على القراءة لكن فهمها للغة متأخرسنها. 

. يف اغبديقة سبضغ سيقاف كذلك  أشياء من الببلستيكضغ كسب ضغو،كمتقـو بقطع الورؽ 
ب تغيَتىا ثناء الوجبات كىذه العادة صعُ زعج أفراد عائلتها أا. كدائما تُ رِىازىكأأكراقها  ،النباتات
لب منها لكنها تعود لذلك عندما تكوف أماـ تنع من اؼبضغ إذا طُ كسبت عديدة. اكالرغم ؿب
 .التلفاز

يبكن  ،تقـو ماريو هبذا السلوؾ دكف كعي منها. ىذا السلوؾ فيو خطر على صحتها :التحليل
 قدرهتا على القراءة لتجاكز ىذه اؼبشكلة. ستعماؿكإتذكَتىا يف كل مرة 

أماـ الكأس  ضعيك  ،لعقةكمأمامها كأسا من اؼبثلجات  ضعي ،لأثناء حصة العم أ( التدخل:
إذا نسيت ذلك ال تقورل ؽبا شيئا لكن  ،اؼبثلجات"لتناكؿ ستعملي اؼبلعقة الفتة مكتوب فيها "إ

ورل ؽبا "لقد كقىا طليب منها أف تقرأكاا البلفتة أَرِىكل اؼبثلجات.   يرمكاعنها الكأس  إنزعي
 دقائق. ٓٔعطها فرصة أخرل بعد كأ ،أخرل"مرة  حاكؿسن ،القاعدة نسيتِ 

الفتة تقوؿ "ليس يف  عيكضأمامها األشياء اليت ربب مضغها  ضعي التمرين أثناء حصص ب(
ريها ذكِّ ال تُ  ،دقائق ستتحصل على العلكة ٓٔتذكرت القاعدة ؼبدة  إذا بأهنا شرحي ؽباكا ،فمك"

 إذا نسيت. وين مستعدة كي تنزعي منها العلكشفويا لكن ك

إذا نسيت ال تقورل ؽبا شيئا  ،اقبيهاكر لصقي الفتة فيها "ليس يف فمك" ربت إطار التلفاز أ ج(
 كالسك تعبَتا عن الرفض. ال تعاقبيها كي رأرِّ كحا البلفتة أَرِى ،دقائق ضعمبا أطفئي التلفاز لبكإ

 تقورل ؽبا شيئا.
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 التكرار (9

 .جابةاإلة مثل "كم الساعة؟" دكف انتظار ر كر أسئلة م :المشكل

الفتات رقاـ اؽباتف ك كأبأعياد اؼبيبلد يهتم كثَتا  ،ُتظب"ؿبمد" طفل يف العاشرة  :االطار العام
اف جالسا أماـ الساعة. وككلعن الوقت عديدة. يطلب التوقيت  و، أسئلتُ لساعةكاالسيارات 

طلب منو ال ،اػبركج من الغرفة ،ذباىلو ،الرد على السؤاؿ ل:ستعملت العائلة ـبتلف اغبلوؿ مثإ
 السكوت، لكن دكف جدكل.

لسبب فبكن أف يكوف يف ؿبمد الذم ال كاطرؽ اؼبعاعبة السابقة دل تأت بأية نتيجة  :التحليل
  هتمو إجابة اآلخرين.كال ،يطرح أسئلة لينتظر اإلجابة ألنو يعرؼ اإلجابة مقدما

ن ال تتضمن  مارسي معو سباري ،التمرينبتعليمو "أغلق فمك" أثناء حصص  بدئيإ التدخل:
بُت مثبل يباثل التمرين، ندما ينجح يف كع ،ناءستة قريصات على الطاكلة أماـ إ ضعيك  كبلما،
كم الساعة؟ قورل لو   :عندما يطرح سؤالو .مدحيوكاريصة يف اإلناء قُ  ضعي ،ؼبكعبكاالعدد 

يصة من قر  إنزعيكعندما يطرح السؤاؿ  ة العمل،واصلأعطو إشارة ؼب شفتيو.ي مِّ كضغلق فمك" أ"
اتركيو خل اإلناء قورل: "كم الساعة؟" ك ادكوف صبيع القريصات كتيف األخَت اإلناء. كؼبا ينتهي 

 ؿ فيو.نسأؿ فيو ككقت آخر ال نسأد كقت و وجب ىدفك ىو تعريفو ،هبيب

 

 االختالل (12

 .ندفاعاإل ،ة الًتكيزقل ل:المشك
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يف حدكد السنتُت يف  مستواه ذك طاقة كبَتةرابعة. ال يتكلم ك يف ال حساـ طفل :اإلطار العام
لغسل كقضاء كاارد الذىن. حساـ ال يريد أف هبلس للغذاء كشاؼبؤىبلت غَت الفعلية، إندفاعي 

منتبها، غيَت اؼببلبس. ىو يفهم بعض األكامر السهلة باستعماؿ اإلشارة عندما يكوف كتاغباجة 
لضرب. أكلياؤه يظنوف أنو كاف ت السابقة كانت ترتكز على التعنيلكن ىذا وبدث نادرا، احملاكال

ستعماؿ ال اك صاب  يريدكف أف يُ كالبوف طبعو اؼبرح كوبصبح فقط مضطربا، كيأخطأ ال يفهم بأنو 
 األدكية ؼبراقبة فرط نشاطو.

ا أساسي عد  يُ ، الوقت الذم يبضيو يف التمرين قبل اإلنصراؼ حساـ كسِّعي مدة إنتباه لتحليل:ا
. يبكنو زيادة  درجة نضمامو إذل القسم التحضَتمكإإلستقبللية كا شًتط التطور يف اللغةي ذملكا

، صص التعليمية اؼبوجزة اليت من خبلؽبا يعرؼ ماذا يفعلاغبإندفاعو أثناء لتحكم يف كا إنتباىو
الفرؽ ما  علِّموبصريا تُ  اؼبمزكجة باللعب اذا يكوف بعد ذلك. إف تنظيم حصة العملكمعل، أين يف

 ت التحكم يف حركاتو.قكك بُت الوقت اغبر 

 .إلنتباهكاثانية يف ىيئة اعبلوس  ٘ٔإذل  ٕسبضية من  الغرض:

كاف اللعب )أنظر كممن رؤية مكاف العمل  حساـ: نظِّمي مكاف العمل بصفة سبكِّن التدخل
ضعي  الصورة(. إبدئي بتمرين سهل تعرفُت بقدرتو على تنفيذه )البازؿ السهل ألربع قطع(.

ريو امُ عد. أطليب منو أف وبضر مث هبلس ك فيما ب حساـبعدم قطعة سَُتكِّبها كأ البازؿ على الطاكلة
عطو مكافأة مث اطليب منو أف يذىب إذل فضاء اللعب، كأمدحيو أف يضع القطعة يف مكاهنا. إ

سبدحيو من كافئيو ك كتبعدين قطعتُت ثانية إستدعيو كي يكرر التمرين. يف ىذه اؼبرة تُ  ٖٓبعد 
صّعيب قليبل من درجة  ؿباكلة( ٓٙيلعب. عندما يعتاد ىذه الكيفية )حوارل  مث تًتكينو جديد

تركيو يلعب يف كاافئيو ككذلك بنزع أكثر من قطعة، علِّميو كيف يضع القطع مث امدحيو التمرين ك 
الفضاء اؼبخصص للعب. هبذه الطريقة يبكنك زيادة حجم العمل قبل اؼبغادرة. ال تنتقلي إذل 

 قطع( قبل سبكنو من إهناء اؼبرحلة السابقة دكف توجيهاتك. ٗأك  ٖ) اؼبرحلة اؼبوالية
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 فضاء اللعب

 .ـ طريقة لزيادة مدة اإلنتباه 6.12صورة.

 اإلختالل (11

 نقص اؼببادرة لتغيَت النشاط أثناء فًتات الربؾبة العملية يف اؼبدرسة. المشكل:
م العمل بطريقة اؼبدرسة تعلَّ  سنة من عمره، ذكاؤه متوسط، يف ٗٔؿبمد طفل يف  اإلطار العام:

إلنتقاؿ إذل العمل اؼبوارل كامستقلة أثناء إقبازه للتمرين، لكن ليس دبقدكره كضع ما أقبزه جانبا 
دكف أف يشَت إليو اؼبريب برأسو أك يده أك بتذكَته شفويا. ؿبمد يفهم الربنامج اليومي كصبيع 

تذكَت كي ينتقلوا إذل العمل اؼبوارل عند يسوا حباجة إذل الكلزمبلئو يعملوف بطريقة متواصلة 
 بادر إذل اغبركة.ال يُ قى ؿبمد جالسا ينظر إذل اؼبريب ك دكف حث من طرؼ اؼبريب يبكباإلنتهاء. 
قص مبادرتو تزداد يف كل مرة ماداـ أف كنمو قا بتوجيهات معلِّ أصبح أكثر تعل   ؿبمد التحليل:

ف يف اؼبستقبل مع ما ىو آت ط آلخر مهمة كي يتكيَّ مو يُذكِّره. إف كفاءة اإلنتقاؿ من نشامعلِّ 
وف يبكنهم إستعماؿ آلية اؼبكافآت لتحفيز ؿبمد على اؼببادرة يف عملو دكف من النشاطات. اؼبرب  

 اإلعتماد على التوجيهات.
 باشرة عمل جديد دكف توجيو من اؼبريب.كمكضع العمل اؼبنجز جانبا  الغرض:

ذلك دبنحو قريصة يف كل ل ؿبمد يتخلص من ىذا اؼبشكل ك عبعإستعملي القريصات التدخل: 
أك طلب لفظي. يف  نتقل إذل نشاط آخر دكف أم إشارةكيمرة يضع فيها العمل اؼبنجز جانبا 
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يضعوف مبلئو دكف النظر إليو قائلة:"تذكركا، كل التبلميذ كز البداية يبكنك أف توجِّهي أمرا حملمد 
انبو كيف كل مرة ينتقل فيها إذل عمل آخر قومي بوضع أعماؽبم جانبا".ضعي علبة قريصات جب

مدحيو. إمنحيو يف البداية عشرة دقائق كإسًتاحة كلما كاعطو إىتمامك كأقريصة يف العلبة 
زيدم من عدد القريصات  صبح مبادرا بعض الشيءندما يُ كعكضعت ثبلثة قريصات يف العلبة، 

 اليت تسمح لو بعدىا باإلستفادة من اإلسًتاحة.
  

 اإلختالل (12

 نقص اإلىتماـ باإلتصاؿ اعبسدم. :المشكل
لعبلمة كاد. ظهر عليو عبلمات التوح  كتطفل يف العشرين شهرا من عمره  نسيم اإلطار العام:

 كالاألكثر بركزا ىي الغياب التاـ لكل إستجابة لئلتصاالت اعبسدية حىت اؼبداعبة. ال يهتم 
للعب كاتودد إليو الكبار. نسيم وبب األكل فر بسرعة عندما يكييرغب بأم إتصاؿ بدين، 

 باغبلقات كما وبب أف يتفسح.
يف ىذه اآلكنة نسيم ال يرل يف اإلتصاؿ اعبسدم شيئا رائعا، البد من ربط اإلتصاؿ  التحليل:

 اعبسدم بشيء يهواه نسيم.
 نستدعي نسيم ليتصل جسديا بشخص وبمل معو مكافأة وببها.الغرض: 
ع نسيم يف األرض، إمسكي شيئا وببو)حلقة أكعنب جاؼ( كاجليب أثناء اللعب مالتدخل: 

عي اغبلقة على صدرؾ كي يصعد عليك كضندما يقًتب إزبذم كضعية النـو كعإىتمامو كبوىا، 
عندما تكونُت جالسة على اعبيو.كديو مِّ ندما يصل إذل حاجتو ضُ كعليحصل على اؼبكافأة. 
صعد على ركبتيك ليبحث يف كيكذا يأيت نسيم ىك  ئيو يف جيبك،بِّ كخالسرير أره عنبا جافا 

داعبيو .لمس كجهككيحلقة يف شعرؾ أك يف رقبتك كىذا ليتقرب جيبك. يبكنك أف تضعي 
 لو لئلتصاؿ اعبسدم.تركيو يلمسك ؼبدة طويلة حىت يبل ألف ىدفك ىو تقب  كادائما 
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 اإلختالل (13

 اغبلوؿ.تقدًن  لطها بفزع قبل ظباع التوجيهات أككخبعثرة األدكات المشكل: 
كلد يف السادسة من عمره دبؤىبلت تكاد تكوف طبيعية لكنو يعاين  يوسفاإلطار العام:

ائما ذبده يتسرع للبدء يف كدب النجاح كوبلتعبَت، ىو متعاكف كاتأخرا كبَتا يف تلقي اللغة 
ف ُدرِّب على كضع يديو ربت الطاكلة ريثما نعطيو كإيفكر، حىت العمل دكف أف يسمع أك 

 يفكر يف حل قبل أف يبدأ.ىذا السلوؾ يُػثَبِّط كالالتوجيهات. يوسف ال يأبو إذل ما نقولو لو 
سبب كذلك صعوبات عندما نأمره بتوجيهات كيتقد مو يف التطبيقات اػباصة بتلقي اللغة 

 لفظية.
إلستيعاب للمعلومة مث كاال يعي أنبية اإلنصات اعبيد  ويوسف وبب النجاح لكن التحليل:

ين فكرة قبل الشركع يف العمل. عندما نطلب منو "الًتي ث، السماع، التفكَت" ال يفيد يف تكو 
لتفكَت، اإلحباط الناتج عن كاب الفشل يف كل مرة كلما أنبل اإلنصات شيء. البد أف هبرِّ 

 الفشل هبعلو يتعلم مراقبة إنتباىو.
 ، اإلنتظار، كرسم خطة قبل اإلنطبلؽ.اإلنصات الغرض:
 صورة تُعربِّ لصقي ربت كل منها كأ الورؽ اػبشن  صنوعة منأكواب م ٗخذم  التدخل:

عن توجيو لغوم مثبل: طفل هبرم، طفل يبسك، كلب هبرم، كلب ينبح. إقليب األكواب 
ربت أحد األكواب عندما ال ينظر  أك معدنا ة يف خط كاحد. ضعي خاسباصطفَّ جعليها مُ كا

مع تسمية الصورة "الكلب هبرم"، إذا وقع اػبامت الصورة(. اآلف أخربيو عن م أنظرإليك )
ذا رفع كوبا آخر ال هبد شيئا. قورل لو:"يبكنك أف تبدأ من كإرفع ىذا الكوب هبد اؼبعدف، 

معادف، ال تقورل لو"إنتظر، أك إظبع"، ألف ىدفك  ٘جديد". كاصلي هبذه الطريقة حىت هبد 
 ىو إفهامو بأف ىذا مهم إذا أراد أف هبد اؼبعدف.



 229      (عماد السعدني أخصائي التخاطب ) جروب 

 

~ 229 ~ 

 

د  النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ

 
 كافآت مخفية.وم.ـ أربعة أكواب، صور 7.12صورة.

 

 للتدخالتأمثلة مختصرة 

 اآلتية أثبتت قباعتها مع األطفاؿ الذين طُبِّقت عليهم أثناء اغبصص التعليمية. بلتالتدخ   إف
 إيذاء النفس (14

 لطم الرأس على الطاكلة.السلوك: 
ف تغضب بسبب األدكات مارية تلطم رأسها عندما تكوف غاضبة، يف بعض األحيا التدخل:

ت من الركتُت قليبل كغ األحياف األخرل ألنك بدأت لعبة جديدة أكيفاؼبوضوعة فوؽ الطاكلة،  َتَّ
 األحياف األخرل ال ندرم ؼباذا تنزعج. على كل حاؿ البد كيفبعرضك األدكات بطريقة أخرل، 

، اغبصة التعليمية رهبا أثناءمن كضع حد ؽبذه التصرفات كي تلحق بنفسها الضرر. إجلسي بقُ 
عندما تنحٍت برأسها كبو األماـ كي تلطم رأسها أرجعي الكرسي الذم ذبلس عليو إذل الوراء كي 

ثواين مث أعيديها إذل مكاهنا.كررم ىذه  ٘إذل  ٕيفقد جسمها التوازف، إحتفظي هبذه اؽبيئة مدة 
عها عندما يكوف الكرسي  تتكلمي مكالالطريقة يف كل مرة تنوم فيها لطم رأسها. ال تؤنِّبيها 

 مائبل.
عندما يكوف الكرسي مائبل كبو اػبلف، مارية ال يبكنها الوصوؿ إذل الطاكلة  أسباب النجاح:

ال يبكنها أف تباشر لطم رأسها. ىي ال تريد أف تكوف غَت متوازنة فهذا ال ذلك كببرأسها 
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دأت يف كبح كبها يرضيها.بعد ؿباكالت عديدة أدركت أف الكرسي مائل بسبب لطمها لرأس
 اللغة. إستقباؿنزعتها. دل نكلم مارية ألهنا تفتقد كفاءة 

  

 إيذاء النفس  (15

 .الصفعالسلوك: 
ءعربِّ خدهبة اليت تصفع كجهها يُ سلوؾ  التدخل: ا ال تتكلم ال يبكنك ا أهنكدب.  عن مزاج سيِّ

بدأ ىذه اغبالة تنتاهبا، لوكها يزيدىا قلقا. عندما تكسمّر ها ربْ نتيْ نزعاجها، لكن كجْ معرفة سبب ا
ساعديها كي هتتم صوت عارل:" ال تضريب" مث دعيها ك ورل ؽبا بكقمسكي كجنتيها كأقدِّمي يدؾ 
 بدرسها.
. األمر " ال تضريب" بصوت كضع يديك على كجنتيها منعها من صفع كجهها النجاح: دواعي
اليدكم على الطاكلة  يف كبح السلوؾ. إعطاؤؾ ؽبا اؼبساعدة يف نشاطهااىم كسجأىا عارل فا

 ساىم يف إرساء سلوؾ بديل ال ينسجم مع سلوؾ الصفع.
 

 العنف (16
 لعض.السلوك: ا

رفعيو )إمسكيو كاقومي يف اغباؿ يفاجئك سعيد بالعض أك عض شخص آخر عندما : التدخل
حبـز مقاببل اعبدار، مث اتركيو دكف أف  ويضعيقع يف زاكية.  ضبليو سريعا كبو كرسيكاربت إبطيو( 

ذيو إذل الطاكلة ككاصلي معو العمل كخثانية عودم  ٘ٔأك  ٓٔ تكًتثي لدموعو. بعد كالميو كلِّ تُ 
دل و بُ رْ كضأف شيئا دل وبدث. تذكرم أف سعيد ال يفهم كبلمك ك جهودؾ السابقة يف تعنيفو كك

 يأت بأم نتيجة.
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قل إذل مكاف نْ ر يف سعيد إال أنو ال وبب أف يػُ ف كاف كل ىذا دل يؤثِّ كإحىت  النجاح: دواعي
ن سعيد أف ما وبدث معو نتيجة ما يقـو بو من عد أكثر من ؿباكلة تيقَّ كبآخر هبذه الصورة. 

كي ال ينسى السبب الذم آؿ بو إذل ذلك عض اآلخرين. عدـ تركو ؼبدة طويلة على الكرسي  
ذا جدا لنجاح ى اف إنتباىو قصَت. نقلو يف كل مرة إذل الكرسي هبذه الصفة يعد ضركريكأل

 األسلوب العبلجي.
 

   العنف (ٚٔ

 جذب الشعر: السلوك
و يسبب األدل  يدرم أف جذبَ كالزكريا مولوع جدا بالشَّعر خاصة الشعر الطويل، : التدخل

 لآلخرين، فساعديو كي يتخلص من ىذا السلوؾ السليب:
 فِّي شعرؾ إذل أعلى كي ال وباكؿ جذبو أثناء العمل معو.لُ / ٔ
 حجرؾ أك كراءؾ. / إنتبهي كلما كاف علىٕ
 ميو كيف يداعب يديك كطريقة مثلى لئلتصاؿ البدين./ علِّ ٖ

 جعل الشعر يف غَت متناكلو ينقص منو، لكن طوؿ الشعر جعل زكريا يهيِّجُ النجاح:  دواعي
لتصفيق كارغبة يف اإلتصاؿ اعبسدم بواسطة اؼبداعبة  رغبتو يف جذبو. يف نفس الوقت هبد

 كالدغدغة.
 
 

 سلوك التدمير  (18

 .اغبماقةالسلوك: 
تظاىرم ، ك إلبتساماتكاذباىلي ضباقات يونس: الضحكات اؼبقلقة، السلوكات الغريبة  التدخل:

بأنك دل تبلحظي ذلك، كاصلي التمرين لكن كررم توجيهاتك بصورة مبسطة، ال تستعملي إال  
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إمدحيو إذا يو على اغبركة الصحيحة بلمس ذراعو. ثِّ كحكلمة أك إثنتُت. أعطو دليبل باإلشارة 
 شرع يف مواصلة التمرين لكن إبقي ىادئة يف أسلوبك.

. جعل التوجيهات عندما وبس يونس بالتعب أك بالضياع يتصرؼ هبذا الشكل النجاح: دواعي
عو على بذؿ ؾبهودات. ذباىلك غبماقاتو كبقاءؾ شجِّ كيساعدتو يقلل من إضطراباتو كمبسيطة 

 ىادئة يثبِّط من سلوكاتو السلبية.
 

 وك التدميرسل (19

 النكد أك إثارة غي  اآلخرين)اإلستفزاز(، مثبل: اإلحتفاظ بلعبة السيارة ربت الطاكلة.السلوك: 
س أف يستفزَّؾ بإحتفاظو بلعبة بعيدا عن التمرين كي هبعلك تثورين كيْ عندما وباكؿ أُ  التدخل:

يو  ا وبصل بعد عي اليدين فوؽ ركبتيك. مث أخربيو مكضحضرم اللعبة، إجلسي كأضده، كخبِّ
ره اؼبكاف الذم ستلعبوف فيو الكرة. مث كررم كأ، التمرين: " بعد العمل سنلعب بالكرة "

ره اؼبكاف كأنتظرم قليبل، مث حثيو من جديد كاالتوجيهات هبدكء " ضع السيارة ربت الطاكلة " 
 ررم عليو التوجيهات"ربت الطاكلة ".كك

نتقاؿ، ال وبس بالراحة عندما هبهل ما ىو وبات يف فًتات اإللديو صعأكيس  النجاح: دواعي
 نستجيب كالآت. إستفزازاتو تبدأ عموما عند اللمسات األخَتة للتمرين. لبربه دبا ىو آت 

 . السلوؾ السليب إلبفض ألنو ال هبد دافعا للمتابعة.إلستفزازاتو
 
 

 سلوك التدمير (ٕٓ

 إلرتباؾ للتعبَت عن اغباجة.كاالتباكي  :السلوك
يلمسو ) ريك ما يريدليب منو أف يُ عرب عن رغبتو، أطيتباكى أضبد أك يرتبك كي يُ  عندما التدخل:

باستعماؿ ت ما يريد علِّميو كيف يريك أك يلمس الشيء الذم يريده مْ أك يقوؿ كلمة(، إذا علِ 
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مبلئمة أعطو الشيء الذم يريده  اغبوافز اؼبادية. عندما ينسجم مع طريقة اإلتصاؿ ىذه بطريقة
ثواين مث عودم إليو  ٓٔلك عن رغبتو بأم صفة أعطو ظهرؾ ؼبدة  فصح. إذا دل يُ ضع ثواينلب
د " ألنو قد تعوَّ س من الضركرم أف تقورل لو: "إىدأ. لياعديو من جديد كي يشَت إذل ما يريدكس
 عليو.

 نفس الوقت دل نستجب كيفم طريقة جديدة للتعبَت عن حاجتو د تعلَّ أضبالنجاح:  دواعي
 كو.رتبا كالبكائو 

 
 سلوك التدمير (21

 شكل متكرر.كبفجأة الطاكلة  الطفل يًتؾالسلوك: 
اربطيو إذل ك  رسي فارس بصفة يكوف فيها ظهره إذل زاكية اعبدارككضعي طاكلة العمل  التدخل:

مدحيو إذا بدأ العمل. إذا أخذ كاالكرسي بواسطة اغبزاـ. أعطو األدكات كي يعمل يف اغبُت 
لكن ليس أكثر من دقيقة(، مث أعيديو  و كبو زاكية اعبدار حىت يهدأ) يبكي أك إنزعج حوِّرل كرسيَّ 

و جالس دكف أف كىعطو مكافأة عندما يبدأ يف العمل. عندما يتقبل فارس العمل كأكما كاف 
 ينزعج أك وباكؿ أف يقـو أتركي اغبزاـ مفتوحا.

كىذا منع ربركاتو السريعة رغم على البقاء جالسا، قوة اغبزاـ يُذكِّر فارس بأنو مُ النجاح:  دواعي
 تثَت أم إنتباه. إعطاؤه كالغَتِّ القاعدة بُتِّ لو أف النرفزة ال تُ ربويلو كبو اعبدار يُ  .إلندفاعيةكا

األدكات السهلة للعمل شجَّعتو على البقاء جالسا. تركنا اغبزاـ مفتوحا حىت كإف كاف ىذا ال 
 ي اعبلوس هبدكء أثناء التمرين.كىيبنعو من اؽبرب لكنو يفيد يف تذكَته بالقاعدة 

 
 سلوك التدمير (22

 .رخات حادة لئلثارةكصأصوات مزعجة السلوك: 
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سنة( لكن ال يفهم التفسَتات اللفظية الطويلة، يبكنو أف يتعلم التحكم  ٛٔظبَت كبَت) التدخل:
( abaisse-langueشبو اؼبلعقة )يف األصوات اؼبثَتة بواسطة التجارب اؼبكررة. إضبلي معك 

بشريط الصق. كلما يصدر ظبَت أصواتا مزعجة ضعي ىذه األداة يف فمو ما بُت أسنانو  يهافِّ كل
ورل لو " أسكت "، كعندما يفهم أف ىذا وبدث لو كلما أصدر أصواتا مزعجة يبكنك أف كق

 ذِّرينو.تبيٍِّت لو األداة كي ربُ 
ا. األصوات اؼبزعجة همْ ف نضع األداة يف فمو لكن دل يقاكِ أ ظبَت ال وببالنجاح:  دواعي
 كيف يتحكم يف ىذا السلوؾ.م ظبَت بعدىا  هِ كفطُبقت ىذه الطريقة مدة أسبوعُت ك  ،توقفت

 
 التكرار (23

 أصوات مدكِّية. السلوك:
ورل لو كقعي أصبعك على شفتيك كضعندما يبدأ عمر يصدر األصوات، إذىيب عنده  التدخل:
إذا كاصل ل تاـ على شفتيو. اعديو كي يقلدؾ، تأكدم أف أصبعو ملصق بشككس"شوت" 
عي يده ضعي كيسا كبَتا من الورؽ على رأسو لبضع ثواين. إنزعيو مث و اؼبزعجة بعد أف تدَ أصواتَ 

ضعي الكيس من جديد على  عْ دِ ذا دل يرتَ كإكاصلي التمرين، إذا عاد إذل فعلتو أنذريو " شوت " 
 ثانية. ٕٓكن ليس أكثر من كلرأسو ؼبدة أطوؿ من السابقة 

زيد من درجة الضجيج كي يصبح كيلضوء، كاالكيس كاسع كي يعطي اؽبواء النجاح:  اعيدو 
عمر أكثر كعيا باألصوات اليت ُيصدرىا. يف نفس الوقت ال يبكنو أف يرل أك أف يعلم كيف 

تكوف إستجابة اآلخرين لؤلصوات. ىذه الطريقة علَّمتو كيف يتحكم يف األصوات عندما يوشك 
و ثواين كي ال ينسى سبب كضعِ أسو. الكيس ُكضع على رأسو لبضع ر الكيس أف يوضع فوؽ 

 قد يؤذم نفسو.فوؽ رأسو أك ردبا 
 

 التكرار (24
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 .هِسوارُ  نزع منويُ اإلرتباط بشيء معُت، الطفل يصرخ عندما  السلوك:
ال بد أف تنزعي من ىالة السواركي تستعمل يديها يف التمرين. إعملي ذلك بطريقة  التدخل:
 تدرجية:

 تركيها سبسك السوار بيدىا اليسرل أثناء كضعها لؤلعمدة باليد اليمٌت./ أٔ
/ ضعي السوار يف أعلى يدىا اليسرل بينما تساعدينها كي سبسك بقبضة يدىا اليسرل لوحة ٕ

 األعمدة. 
 صمها األيسر./ ضعي السوار على معْ ٖ
 ن األعمدة باألكتاد./ إبدئي سبريٗ
 ل سبرين ما./ إصنعي ؽبا سوارا كلما جلست لعم٘

ن مث يبكنها كمئنة على سوارىا، منقل السوار بطريقة تدرهبية لتكوف مطالنجاح:  دواعي
 اإلشتغاؿ بالتمرين.

 
 التكرار (25

 التعلق بشيء، الطفل يصطحب معو شاحنة ضبراء يف كل األكقات. لسلوك:ا
 أمامك. ابوفعبة فقاعات الصكلضعي مربعا من الورؽ األضبر على الطاكلة أماـ ياسُت  التدخل:

 احنة على اؼبربع األضبر قبل فرقعة الفقاعات.تعلِّمينو تدرهبيا كيف يًتؾ الش
بد ثُت الفقاعات اليت الحتفظي هبا ريثما تنفُ كا/ إرفعي يده برفق مع الشاحنة كبواؼبربع األضبر ٔ

 منو أف يُفجِّرىا.
 كي تنفثُت.  اآلف، سرِّحي الشاحنة من يده يف الوقت الذم يبسك أنبوبة النفث/ ٕ
 نت تواصلُت النفث.كأسم ( من ياسُت  ٓٔ/ أنقلي اؼبربع األضبر كي يكوف بعيدا )حوارل ٖ
سم كي يكوف خارج منطقة العمل، ىيِّئي سبرينا  ٕٓؼبربع بنحو كا/ يف األخَت حرِّكي الشاحنة ٗ

 ندما ينتهي أرجعي لو الشاحنة.كعقصَتا )البازؿ( أماـ ياسُت 
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 حىت ينتهي من التمرين. اًتكهكيتطليب منو أف يضع الشاحنة على اؼبربع يبكنك يف األخَت أف 
دبا أف شاحنتو لديها مكانة خاصة فإنو يف كل حصة سبرين ال بد أف يراىا النجاح:  دواعي 

  ينزعج عند زيادة اؼبسافة الفاصلة طاؼبا أنو يراىا.كالأمامو، 
 

 التكرار (26

رفض السَت كيذهبا من الرجلُت كهببأمو يتشبث طويبل ث بطريقة صبيانية، الطفل التشب  : لسلوكا
 ع على األرض.ضِ إذا كُ 

يها أنت ا أنو ال يُغَتِّ كثَتا من طبائعو فعليك أف تُ كدب، كبَت كي وُبمل كالصيب نزًن التدخل: غَتِّ
 كنك النجاح:كيب
  ربمليو.كال/ ال سبسكيو ٔ
إلحتضانو، إجلسي جبانبو تقومُت دما لعطف مثبل عنكا جديدة ربقق اإلستقرارعبا ميو لُ / علِّ ٕ

 ّلميو اإلنشاد.كعمِّيو إذل صدرؾ، مث دعيو كضعلى السرير أك على األرض 
اعبيو، ساعديو كي يلعب لبعض الوقت مع لعبتو كدمدحيو كابتسمي كاٍتِّ معو كغأنشدم  

ي يدؾ عطو يدؾ أك ضعكأريد أف ربمليو، ال ترفعيو كياؼبفضلة قبل تركو. عندما يرفض اؼبشي 
كي   شجِّعيوتركيو. مث عودم كحاكرل من جديد، كاو، إذا دل يب  أكقفي كل إتصاؿ معو حوؿ كتفيْ 

عدـ ضبلو  تِ ل األمر لكن إذا كاصلْ . يف البداية ال يتقبَّ معْ يأيت معك باستعماؿ لعبة أك حلول كطُ 
 سيفهم بأف األمر سيتغَت.

 يعد يتشبث بأمو.  كدلفاعل مع األنشودة كت عرؼ نزًن إرتباكا يف األياـ اؼباضيةالنجاح:  دواعي
شي معها عندما يبصر شيئا كيبيلعب لدقائق معدكدة مع لعبتو بعد ذىاب أمو كاف قادرا أف 

 وببو.
 

 اإلختالل (27



 237      (عماد السعدني أخصائي التخاطب ) جروب 

 

~ 237 ~ 

 

د  النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ

 معو. على تصويب النظر كبو شخص ما يتحدَّثعدـ القدرة السلوك: 
لتعبَت عندما توجِّهُت إليو اػباص بلغة اتمرين الإبدئي جبعل جابر ينظر كبوؾ أثناء  التدخل:

ورل لو : " قل رل من يلعب كقذا خبصوص الصور. أره صورة كىسؤاؿ: ماذا ؟، من؟، أين؟، 
ألسفل،  واو ينظر كبكىررم:" قل رل "، عندما هبيب كك، مث إقليب الصورة كي ال يراىا بالكرة؟"

 سبدحيو إذا دل ينظر الك وِّرل كجهو برفق كبوؾ. ال سبنحيو مكافأة كحكررم من جديد:"قل رل"، 
ريو َتىا فبل تستجييب لو، ذكِّ كغأيضا" ، أكبوؾ. يف كل مرة يقوؿ لك شيئا مثل" ىيا نلعب" ، " 

 مسي خدَّه برفق إذا دل يفهم ؼباذا دل تستجييب لطلبو.لْ كابالقاعدة اعبديدة 
تأخَت اؼبدح  ت رغبة جابر الطبيعية يف النظر إذل األسفل.يرؾ للصورة عكسْ ك بتد النجاح: دواعي

ساعد التمارين لتكرار أثناء كاي النظر كبو األشخاص كىؼبكافأة حفَّزه كي يطوِّر عادة جديدة كا
 يف تطوير ىذه العادة.

 
 اإلختالل (28

 إندفاعية. بطريقة مسك األجساـالسلوك: 
أجساـ أخرل قد ينشغل هبا كماؿ، األجساـ على الطاكلة حبيث ال توجد  ضعي لتدخل:ا
بة كحبة فوؿ سوداين كحينيتُت لئلختيار على الطاكلة. إمسكي قطعة حلول ضعي أيضا صك 

 جافة. كررم اؼبراحل اآلتية حىت ينتهي الفرز.عنب 
 نظر إليك.كينتظرم كي يفعل ذلك. هبب أف يكوف ىادئا كا/قورل " اليدين إذل أسفل " ٔ
ها بيدؾ كي ال بة غطِّ ورل " ضعو "، إذا كضعو يف الصينية اؼبناسكق/ ضعي جسما على الطاكلة ٕ

 ورل " جيد "، " األيدم إذل األسفل ".كقه من جديد يأخذَ 
 جيدا. لَ مدحيو ألنو عمِ كا/ عندما تكوف يديو على ركبتيو، أعطو اؼبكافأة ٖ
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نو ال وبدث أمامو كألجابر عرؼ كيف يتحكم يف يديو ألننا أخربناه دبا يفعل النجاح:  دواعي
إف األمر " إنتباىو كبو مراقبة يديو. عندما يتعلم ىذا ف ليُنضِّم كىذا  ألعابكالشيء أم الحلول 

 كافيا ؼبنعو من مسك األشياء بطريقة هتو رية أثناء التمارين.صبح  األيدم كبو األسفل " ي
 

 اإلختالل (29

 .غياب اؼببادرة، الطفل ينتظر التوجيهات بطريقة سلبيةالسلوك: 
يط، ساعديها كخي سليمة صينية مع حلقتُت عطكأضعي أمامك لعبة فقاعات صابوف  لتدخل:ا

عطها كأورل ؽبا " إنتهى "، ضعي اغبلقات جانبا كقثِّيها على اغبلقة الثانية كحيف اغبلقة األكذل 
ورل ؽبا كقيها للحلقة الثانية لتنفخ الفقاعات، كررم ىذا باستعماؿ حلقتُت أخريتُت، اآلف ال ربثِّ 

إذل إدخاؿ حلقتُت دكف حثِّها، أضيفي ؽبا حلقة أخرل   "أكملي أكال مث الفقاعات". عندما تصل
 حلقات دكف حث. ٖكي ُتدخل 

سليمة تعلم عملها اؼبفضل: هل، سهَّلت على كسبعمل قصَت جدا  البداية النجاح: دواعي
أف  دكف لفقاعات ال تأيتكاالفقاعات. ك طّورت اإلنطبلؽ يف العمل ألف ما كاف وبثها دل وبدث 

 تقرر شيئا.
 

 كوين ملفـ ت11
 عديدة ىامة: دكاعيعد ضركريا لإف تكوين اؼبلف اػباص باؼبعلومات اؼبتعلقة بالطفل يُ 

 لصعوبات اليت كاجهت الطفل أثناء التعليم.كالتقييم التطورات يعطي لنا أساسا ذبريبيا  (ٔ

 عترب قاعدة أساسية تسمح بإزباذ قرار حوؿ زمن تغيَت التمرين.يُ  (ٕ

 .يتم التعليمكر بتفسَت أنشطة التعليم ن من يهمهم األمر آلخريكاآلباء كاللمريب يسمح  (ٖ
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ألننا ال نستطيع أف نطبِّق مبوذجا تربوم ؿبدد  باعتباره سلوؾإف زبصيص الطفل دبلف ىو 
األكراؽ لكل طفل كرقة معلومات خاصة بو، ك كحيدا عبميع األطفاؿ. لذلك هبب أف تكوف 

 ليها.ستعمِ مها مُ صمِّ اليت يُ  ليت تكوف ؽبا فعالية أكثر ىي تلككااؼبنصوح هبا 
األمثلة اآلتية تقدـ لنا ثبلثة مباذج من اؼبلفات اليت ربتوم على توجيهات يبكن تكييفها 

 على حسب رغبة كل ُمستعمل.
 ب/ما مت تعليمو.  أ/:بُتِّ ذا اؼبلف يُ كىعلى برنامج التعليم،  ملف وبتوم النموذج األول:

 اؼبراحل اؼبتبعة. . ج/الوقت اؼبستغرؽ
/عندما يتألف النشاط من عدة ٔىو ضركرم:ك  ل للنشاطفصَّ ملف مُ ثاني: النموذج ال

/ عند اغباجة إذل اإلنسجاـ يف ٖ/ عندما هبد الطفل صعوبة يف فهم ىذه اؼبراحل. ٕمراحل. 
 منهجية العمل.
كاليت  ملف خاص بالسلوكات العفوية اليت ربدث خارج فًتات التعليمالثالث:  النموذج

بأىداؼ التعليم. كىذا النموذج مهم جدا لؤلطفاؿ التوحديُت ألنو من اؼبمكن أف  ؽبا عبلقة
 يبكن أف كالها يف حياتو اليومية، كن ال يوظِّفُ كليتعلم الطفل قدرات أثناء اغبصص التعليمية 

نتصور فائدة تلقُت الطفل قدرات جديدة إذا كاف ال هبسدىا يف حياتو، لذلك كجب مساعدتو 
 القدرات.يف ربويل ىذه 

اإلستعماؿ العفوم للقدرات  أحسن طريقة إلقباح ىذا التحوؿ ىو اإلستفادة منك 
سجيل ذلك ليسمح لنا كتيف حدثت ىذه السلوكات ككمىت اعبديدة، كىذا هبر نا إذل معرفة 
 هباد الوسائل اؼببلئمة لتسهيل توظيف القدرات اعبديدة.كإباؼببلحظة اؼبتأنية ؼبا يصدر عنو 

 .الرزاق اإلسم: عبد
 الشهر

 ارسم فريف اج مد فمربو ن كتوبرأ س النشاط اؼبهمة 

       ع عمل ثبلث أشكاؿ بالعجينة  التقليد
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      ؿ ؾ إستعماؿ أدكات صوتية:ملعقة، جرس التقليد
      ع  عف فتح غطاء القاركرة اغبركة الدقيقة

     س ع+ف عف فقيةكأعمل خطوط عمودية  التنسيق عُت ػ يد
      ع+ف عف قفل ثبلث أزرار كبَتة دكف مساعدة اإلستقبللية

       عف اؼبساعدة يف ضبل األشياء اإلندماج اإلجتماعي
       عف فباثلة ثبلث أجساـ مع صورىا إستقباؿ اللغة

     ع+ف عف  تنفيذ إشارة "إذل اللقاء"بالتوجيو اللغة التعبَتية 

 .امج التعليمي المتواصل.النموذج األول: البرن1صورة.

مع = عمل غَت منتهي، . ن،عإلنتقاؿ إذل مستول أعلىكا= عمل منتهي سنتهي. كم= عمل منجز ع
= عمل غَت . لالبد من التبسيط= عمل غَت منتهي، ك=عمل غَت منتهي مع التحسن. . ن،ع+اإلستمرار

 منتهي، اإلنسحاب.
 
 
 

 

 

 

 

 
 .عبد الرزاقاإلسم:

 السروال(.النشاط:إرتداء الثياب)

 ؼبنهجية اؼبتبعةكاتاريخ النجاح  مراحل العمل
 عٕٔ.ٕ فٕٓ.ٕ ـ ٕٔ.ٕ    مسك السركاؿ باليدين .ٔ



 240      (عماد السعدني أخصائي التخاطب ) جروب 

 

~ 241 ~ 

 

د  النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ

 فٕٔ.ٕ ـ ٕٓ.ٕ ـ ٘ٔ.ٕ    الفتح للعثور على األكماـ .ٕ
 عٕٔ.ٕ فٕٓ.ٕ ـ ٘ٔ.ٕ    سبرير رجل يف أحد األكماـ .ٖ
 ـ ٕٔ.ٕ ـٕٓ.ٕ ـ ٘ٔ.ٕ    سبرير الرجل الثانية يف الكم الثاين .ٗ
  عٕٓ.ٕ ف٘ٔ.ٕ ـٓٔ.ٕ   حب حىت الركبةالس .٘
 فٕٔ.ٕ ـ ٕٓ.ٕ ـ ٘ٔ.ٕ ـٓٔ.ٕ   واصلة اؼبسككمالقياـ  .ٙ
  عٕٓ.ٕ ٘ٔ.ٕ ـٓٔ.ٕ ـ ٜ.ٕ  السحب باليدين حىت اػبصر .ٚ
    ـٓٔ.ٕ ـ ٜ.ٕ ـ ٙ.ٕ السحب باليدين إذل بلوغ الغاية .ٛ

 .النموذج الثاني: ملف مفصل إلحدى النشاطات.2.صورة.

توجيها شفويا أك إشارة(ػ ع=العفوية)الطفل قى مساعدة بدنية(ػ ف=اإلقًتاح)الطفل تلقى =اؼبعاعبة)الطفل تلم
 أكمل العمل دكف مساعدة(.

القسم األخَت من التمرين يف البداية، أم اؼبرحلة الثامنة كما  الطفل علَّم ىذه الورقة تبُت أف الورلّ 
بصفة كبَتة إعانة يف كل اؼبراحل تقريبا ك قى ظهر الورقة كذلك أف الطفل تلكت. (ٙ.ٕنو التاريخ)بيِّ يُ 

 .ٙك  ٗيف بعض اؼبراحل مثل اؼبرحلة 

 

 

 

 اإلسم: عبد الرزاق.

 ؼبن؟ أين؟ ؟لنا قوؿيريد أف يماذا  دَّمناكقماذا قلنا أ التاريخ
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 أمي غرفة اإلستقباؿ إهباده كتاب 
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 ؟ الركاؽ رؤية سيارة أيب سيارة 

 أيب على كتفي أيب يريد أف نضعو إذل األسفل 

 ؟ على الطاكلة  إجلس 

 أمي على الطاكلة ليس جائعا إدفع الصحن 

 أيب غرفة اإلستقباؿ يريد الركوب على الكتف إجلس ٙٔ.ٕ

 .النموذج الثالث: ملف اإلتصاالت العفوية.3صورة.

ي عبر عن اإلتصال بكلمة واحدة، ي أن الطفل وىوضرورية إلنجاز البرنامج  يكشف معلومة ىامة ىذا الملف
يستعملها للتعبير عن أشياء مختلفة. نشاطات أخرى مبرمجة لتعليمو كلمات أخرى ضرورية لو مثل:"فوق، أبي، ال، و 

 أفتح".
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