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 :  األهـــداف

 : يف النهاية يتوقع من كل مشارك

نـــواع على التعرف1.
 
 .والكــــالم اللغـــــة اضطرابات ا

سبــــاب على التعرف2.
 
 .والكــــالم اللغـــــة اضطرابات ا

هم على التعرف3.
 
ساليب ا

 
 .والكــــالم اللغـــــة اضطرابات وتقييم تشخيص ا

 اللغـــــة الضطرابات الناجعة العــــالج واستراتيجيات طرق  على التعرف4.

 .والكــــالم

تاحة5. جهزة على للتعرف الفرصة ا 
 
 وتقييم تشخيص في المستخدمة اال

 .والكــــالم اللغـــــة اضطرابات وعالج

 واجباتهم على واطالعهم المعلمين، السادة لدى الوعي مستوى رفع6.

 والكــــالم، اللغـــــة اضطرابات من يعانون الذين الطالب تجاه ودورهم

عاقة  .السمعية واال 

1. Identify the types of Speech and Language Disorders. 

2. Identify the causes of Speech and Language Disorders. 

3. Identify the most important methods of Diagnosis & 

Assessment of Speech and Language Disorders. 

4. Identify methods and Strategies of effective Treatment for 

Speech and Language Disorders. 

5. The opportunity to learn about the Devices used in the 

Diagnosis, Evaluation and Treatment of Speech and 

Language Disorders. 

6.  Raise the awareness of teachers and inform them of their 

Duties and their Role towards the students who suffer from 

Speech and Language Disorders, and Hearing Impairment. 

Goals: 





عمال جدول
 
 :Agenda   :اال

ول اليوم
 
 :Day One :اال

 التربية ومعلمات معلمو بالسادة الترحيب1.

 .والتسجيل الخاصة

 

لى  08:30  09:00ا 
1. Welcome & Registration 

  .والكالم اللغة اضطرابات عن تقديمي عرض2.

لى  09:00  09:30ا 
2. Speech & language Disorders. 

Presentation. 

 :عن عملية تدريبات تنفيذ3.

.aصوات نطق اضطرابات
 
 .اال

 

لى  09:30  10:30ا 
3. Training for the following Disorder: 

a. Articulation Disorders. 

لى  10:30 قصـيرة استراحـة   Short Break 11:00ا 
.bلى  11:00 اللغــة اضطرابات .b 12:30ا  Language Disorders. 

 .Hospitality .الضيافــــة



عمال جدول
 
 :Agenda   :اال

 :Day Two :الثاني اليوم
 الخاصة التربية ومعلمات معلمو بالسادة الترحيب1.

 .والتسجيل

 

لى  08:30  09:00ا 
1. Welcome & Registration 

  .والكالم اللغة اضطرابات عن تقديمي عرض2.

لى  09:00  09:30ا 
2. Speech & language Disorders. Presentation. 

 :التالية االضطرابات عن عملية تدريبات تنفيذ3.

.aالكالمية الطالقة اضطرابات. 

 

لى  09:30  10:30ا 
3. Training for the following Disorder: 

a. Fluency disorders. 

 قصـيرة استراحـة
 

لى  10:30  11:00ا 
Short Break  

.bعاقــة لى  11:00 .السمعيــة اال  .b 12:30ا  Hearing Impairments. 

 .Certificates .الشهادات وتوزيع الختام

 .Hospitality .الضيافــــة



 تقدميي عرض

 والكالماللغة اضطرابات 

 

 09:30إىل  09:00
Speech & language 

 Disorders. Presentation 
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 النطق واللغة اختصاصي
Speech and Language Specialist 

 بدراسة للقيام وعمليًا نظريًا املؤهل املختص الشخص ذلك هو         

 واللغة النطق صعوبات من يعانون الذين الطالب حاالت

 وتنفيذها واجلماعية الفردية العالجية الربامج ووضع وتشخيصها

  .الفريق أعضاء باقي مع امليدان يف جنب إىل جنبًا والعمل

Is that the competent person qualified in theory and in practice to study the 

cases of students who suffer from speech and language difficulties, 

diagnosis, treatment programs and the development of individual and 

collective implementation and to work side by side in the field with the rest 

of the team members. 



 :  يف املدارسالنطق واللغة مهام اختصاصي 

 :تقييم وعالج حاالت

  LANGUAGE   DISORDER  اضطرابات اللغة

  SPEECH DISORDER   اضطرابات الكالم

  ARTICULATION DISORDERاألصوات   نطق

  VOICE DISORDER اضطرابات الصوت 

 

 



  التدريبات نوعية وحتديد العالجية اخلطط وضعو األولية التقارير إعداد. 

  والفردي العائلي األسري اإلرشاد. 

  لنطقا عالج مبجال العالقة ذات االختصاصات ذوي املهنيني مع لتشاورا 

 .والكالم

 

  Preparation of initial reports and the development of treatment 

plans and determine the quality of training. 

 Family counseling and individual counseling . 

 Consultation with professionals with competencies relevant to 

the field of speech therapy. 

 :  يف املدارسالنطق واللغة مهام اختصاصي 



 اخلاصة الرتبية فصول ومعلمات ملعلمي اجملال هذا ضمن والتثقيف التوعية برامج تنظيم  
   .املواد ومجيع العربية واللغة املصادر وغرف

  عالج برنامج مبستوى واالرتقاء األدوار تكامل لتحقيق اجملتمع مؤسسات مع التعاون  

  .فعاليته وزيادة النطق

  األنظمة حسب طبيبًا تدخاًل تستدعي اليت احلاالت لتحويل املدرسية الصحة مع التعاون  

   .بها املعمول

 Organization of awareness and education programs for teachers of special 

education classes and resource rooms and the Arabic language and all teachers. 

 Cooperation with the institutions of society to integrate the roles and upgrading 

program of speech therapy and increase its effectiveness. 

 Cooperation with school health to convert the cases that require intervention by 

a physician regulations. 

 :  يف املدارسالنطق واللغة مهام اختصاصي 



 Speech Disorders treated by speech-language Specialist 

include voice disorders ( abnormalities in pitch", default", 

volume, vocal quality, or resonance or duration of sounds ), 

articulation disorders ( problems producing speech sounds ), 

and fluency disorders ( impairment in speech fluency, such as 

stuttering ). 

 

 Language disorders include developmental or acquired 

conditions that lead to difficulties in understanding or 

producing language. 

 

 Speech-language Specialist participate in the screening, 

assessment, and treatment of patients who experience one or a 

combination of these disorders. 
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Tools ... Aids ... Assistive devices ... Tests 
Which helps and support the Speech Language Specialist, 

in Diagnosis, Evaluation and Treatment of Cases 
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 اختبار نطق األصوات العربية



DERBYSHIRE Language Scheme 

The Derbyshire Language Scheme is a system of language intervention intended for 

children who have difficulties in developing language skills. It consists of two 

Teaching Manuals, a collection of language tests and forms to record a child's 

progress.  

17 
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MT10 is an easy to use portable handheld 

diagnostic middle ear analyzer that is well 

suited for providing quick and reliable results in 

both diagnostic and screening settings. The 

Tympanometry test features a user selectable 

extended pressure range that is capable of -

600daPa. Four ipsilateral reflexes at different 

frequencies may be tested at each ear. Reflex 

testing operates either at a user defined fixed 

level or uses an automatic intensity search 

function. Special screening Audiometry is also 

available for testing in the 500 Hz to 4 kHz 

region.  

Screening Tympanometer 
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Otoscope 



20 

Visi-Pitch IV Model3950  

• Visi-Pitch IV, the latest version of 

the most widely used clinical 

instrumentation tool for speech-

language pathologists.  

• It provides the latest, state-of-the-

art, high-fidelity hardware for 

robust data acquisition and 

playback, and an additional 

software module.  

• An ideal program to show what 

happens in the laryngeal and 

pharyngeal cavities during 

phonation and speech.  

Auditory Feedback Tools  
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Visi-Pitch IV Model3950  

History 

• Visi-Pitch has become an 
indispensable tool in speech 
clinics worldwide since 1987. 

 

• Its reputation has been earned 
by highly reliable performance 
and a versatile set of features.  

 

• Now with eight standard 
modules, Visi-Pitch IV can be 
used with virtually every type of 
communication disorder in both 
assessment and therapy tasks. 
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Visi-Pitch IV Model3950  

Features Cont’d 
 

• True real-time displays for visual feedback of critical 
speech/voice parameters  

• Robust hardware for high-fidelity speech acquisition and 
playback  

• Eight separate modules applicable across the spectrum of 
disorders  

• Innovative graphic displays and quantitative measurements  

• Auditory feedback tools  

• Vowel and sibilant training  

• Games and graphic rewards to motivate children in therapy  

• Numeric summaries of client performance for reports  
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Visi-Pitch IV Model3950  

Applications:  

• Voice Disorders 

• Motor Speech Disorders  

• Voice Typing  

• Fluency  

• Selected Articulation 
Training  

• Hearing-Impaired Speech  

• Professional Voice  

• Accent Reduction and 
Second Language Learning  
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Visual Voice Tools  
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School DAF  

Delayed auditory feedback DAF immediately reduces stuttering about 70% at normal 

speaking rates without training, mental effort, or abnormal-sounding or abnormally slow speech. 

55% carryover fluency after removing the device, without speech therapy. With speech therapy, 

DAF can induce a slower speaking rate with stretched vowels to make even severe stutterers 

nearly 100% fluent.  

http://www.casafuturatech.com/Catalog/schoolDAF.shtml 
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personal FM system 

Hearing Helper 



personal FM system 

Hearing Helper 

http://www.comfortaudio.com/int/default.asp
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DM 10 Microphone 

DH 10 Neckloop Receiver 

Receiver with a crystal clear sound  

Receiver DH10 is a small, modern receiver with a neck loop that could be used together with all 

microphones in the Digisystem. The neck loop transfers the sound wireless to any hearing aid 

equipped with a T-coil. Earplugs or headphones could also be used as an alter¬native.  

Volume and sound balance can easily be changed with the discreet buttons on the side of the unit.  

Neck loops in different length can be ordered as an accessory. 

All round lecture microphone 

A small flexible microphone, easily attached to the clothes by a clip on the back side of the unit. 

The signals between the transmitter and the receiver are encrypted so that no one else can 

overhear what is being said. 

DM10 is equipped with AGC which keeps the sound level comfortable at any time. 

The microphone works with an on/off - button and can even be connected to the TV. 

personal FM system 

Hearing Helper 

http://www.comfortaudio.com/int/default.asp


Personal FM System 



 

Hearing Aids ...  
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 :مصطلحات ومفاهيم نستخدمها كـثيرا  

 .التواصل1.
 .التواصل اللفظي2.
 .التواصل الغير لفظي3.
 .اضطرابات التواصل4.
 .التخاطب5.
 .التنفس/ الصوت 6.
 (.االدراكية / االستقبالية / التعبيرية ) اللغة 7.
 .اللغة والكالم8.
 .الصمم/ ضعف السمع / السمع 9.



Communication Disorders 

  :والتواصل األفراد بني املعلومات لتبادل أسلوب أو طريقة هو التواصل

    لفظي•

 لفظي غري•

 كما ،الوقت ذات يف واالستماع املخاطبة من كاًل يتضمن اللفظي التواصل نظامو

  .والكالم اللغة يتضمن

Non Verbal                              Verbal                 

                                                                                                                    

                                  Language                     Speech                                  

                                                                                           - Fluency  

           Receptive          Expressive                 - Articulation             



لى مجموعتين رئيسيتين  تنقسم Communication Disordersالتواصل  / ضطرابات التخاطب ا  :ا 

 النطق/  ضطرابات الكالما
Speech Disorders 

 ويشمل  

 ضطرابات اللغةا
Language Disorders   

 تشمل و

 ضطرابات اللغة النمائيةا 
Developmental Language 

Disorders 

 ضطرابات اللغة المكـتسبةا
Acquired Language 

Disorders  

طفال ويشمل
 
 تتطور  لم الذين اال

 خالل مناسب بشكل لغتهم
 سن قبل ) المبكرة السنوات
 . ( سنوات خمس

يضا   ويشمل
 
 :ا

• Autism  
• Mental Retardation 
• Hearing Impaired 
• Syndromes 

 بالسكـتة المصابين وتشمل
 اللغوية

فيزيا مثل
 
  Aphasia  بانواعها اال

صوات ضطرابات نطقا
 
 اال

 Articulation Disorders  
 ضطراب التناسق اللفظيا

Apraxia  
 عسر الكالم

Dysarthria  
 ضطرابات الصوتا

Voice Disorders  
 ضطرابات الطالقةا

Fluency Disorders  



 ياالتصال كعمل تفاعل  

Sender    
 املرسل  

Encoding  

 الرسالة 

 رسال الوسيط اإلجهاز 

 اجلهاز الصوتي

Channel  

 القناة املشرتكة 

 جهاز استقبال 

 املستقبل  

Decoding  

 الرسالة 

Receiver     

 السامع املستقبل   

Noise 

 ضوضاء 
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 التخاطـــب   

 ( لغاته بكل الكـالم ) ،بينهما مشرتكة منطوقة لغة خالل من طرفني بني حوار أو اتصال•

  درجات أرفع هو اللفظي التخاطب وهذا ( املستقبل و املرسل ) التخاطــب طرفــا يفهمها

 املعلومات نقل عملية تتم طريقه وعن الكائنات باقي عن اإلنسان مييز ما وهو التخاطب

   .واجلماعات األفراد بني واملفاهيم األفكار وتبادل

  .مسعيـة رسائل وهي ضحك أو صراخ أو بكاء من انفعالية أصوات شكل التخاطب يأخذ وقد•

  رسائل وهي االرتعاش أو الوجه امحرار مثل فسيولوجية تغريات شكل أيضًا يأخذ وقد•

  .بصريـة

  نطق جهاز إىل حيتاج هذا فإن جيد بشكل املنطوقة اللغة باستخدام التخاطب عملية تتم ولكي•

  عصيب وجهاز مكوناته، بكل سليم ( استقبال ) مسع وجهاز مكوناته، بكل سليم ( إرسال )

  .سليم

Contact or dialogue between two parties through a common language spoken between 

them 
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 VOICE الصــوت 

 لإلنسان، منطوقة لغة أي منها تتكون اليت امـــاخل املادة هو الصوت  •

 الصوت إحداث يف جزء وأهم احلنجرة، هو اإلنسان يف الصوت ومصدر

 أصغر هو والصوت ،( الصوتيني الوترين ) الصوتية الثنايا هو باحلنجرة

   .الزفري هواء اندفاع من ناجتة منطوقة لغوية وحدة

 

   ؟ الصوت حيدث كيف  •

   ؟ التنفس حيدث كيف  •
 

   ؛.. الزفري هلواء استغالل إال هو ما البشر لغة يف العادي الكالم  •
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 كيف يحدث التنفس ؟  

 ؟  صوتكيف يحدث ال 
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  املركزي العصيب اجلهاز طريق عن معه والتعامل أداؤه يتم ) الرمزي النظام ذلك هي اللغــة•

  الوسيلة وهو اجملتمع، هذا أفراد بني التفاهم يتم خالله من والذي ما جمتمع يف ( والطريف

  رموز من اكتسبه مما وآرائه أفكاره عن يعرب أن بها املتحدث يستطيع واليت لالتصال الرئيسية

 .وحتليلها برجمتها على ومقدرته

  والعالقة مدلول، له رمز كل صوتية رموز عن عبارة وهي وكلمات ألفاظ من النظام هذا ويتكون•

  خالل من مصطنعة عالقة هي وإمنا طبيعية ليست الغالب يف عالقة هي ومدلوالتها األلفاظ بني

  ومن أخرى إىل بيئة من مدلوله خيتلف اللفظ أن بدليل الواحد، اجملتمع أبناء عليه يتفق ما

  .نفسه اجملتمع يف آخر إىل زمن

 وتركب وتوظف املفردات تستخدم أساسها وعلى ضوئها يف اليت القواعد من يتكون النظام وهذا•

     .اآلخرين إىل األفكار هذه وينقل أفكاره عن املتحدث بها يعرب مفيدة مجاًل لتكون

 Language اللغـــــة  
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 Syntax component مكون النحو 

 القواعد اليت حتكم ارتباط الكلمات لتكوين مجلة ذات معنى

 Semantics component  مكون الداللة

 .معرفة املعاني اليت حتملها الكلمات، وأشباه اجلمل، واجلمل، ومعاني األشياء، واألحداث، واألشخاص، والعالقات

 Pragmatics component مكون التوظيف 

 القواعد اليت حتكم ارتباط اللغة مبواقف حياتية معينة، أي استخدام اللغة يف اإلطار االجتماعي

 Morphological component  مكون مورفولوجي

 شكل الكلمة وبناؤها وتكوينها

 Phonological Component مكون فونولوجي 

 (التغريات الصوتية يف تطور اللغة ) أصوات كالمية تتجمع ضمن نظام حيكمها لتكون كلمة 

 : مكونات اللغة

C
o
m

p
o
n
en

ts
 o

f 
 

L
an

g
u
ag

e
 



 :  ةــــمكونات اللغ
Components of Language 

Phonology 

 The study of speech structure within a language, including both the patterns of basic 

speech units and the accepted rules of pronunciation, is known as phonology.[i] The smallest 

units of sound that make up a language are called phonemes. For example, the word “that” 

contains three phonemes the “th” represents one phoneme /th/, the “a” maps to the short a 

sound /ă/, and the “t” to its basic sound /t/.  

Morphology 

Moving to the next level of language, we find the study of the smallest units of meaning, 

morphemes. Morphemes include base words, such as “hat,” “dog,” or “love,” as well as affixes, 

such as “un-,” “re-,” the plural “s” or “es,” and the past tense “ed.” Knowledge of the 

morphology of our language is critical to vocabulary development and reflects the smallest 

building blocks for comprehension. 

            Syntax 

           The study of how individual words and their most basic meaningful units are combined 

to create sentences is known as syntax. As words are grouped together when we 

communicate, we must follow the rules of grammar for our language, in other words, its 

syntax. It is the knowledge of syntax that allows us to recognize that the following two 

sentences, while containing different word order and levels of complexity, have the same 

meaning. 

•The boy hit the ball. 

•The ball was hit by the boy. 

Syntax also allows us to accept “I went to the store” as a meaningful (grammatical) sentence 

while “To store went I” would not be acceptable English. 



 Components of Language :  ةــــمكونات اللغ

Semantics  

Not only does the grammatical structure of our language provide the needed clues for 

understanding, we also have a wealth of figurative language and rich description that adds 

color and nuance to our communication. Semantics refers to the ways in which a language 

conveys meaning.[i] It is our understanding of semantics that allows us to recognize that 

someone who is “green with envy” has not changed hue, or that “having cold feet” has less 

to do with the appendage at the end of our legs and more to do with our anxiety about a 

new experience. Because semantics moves beyond the literal meaning of words and is 

culture-dependent, this is among the most difficult aspects of language for individuals who 

are not native speakers and even those who speak the same language but come from 

different cultures and convey meaning using words in unique ways. Anyone who has 

attempted to converse with a teenager in his own vernacular can appreciate the 

importance of sharing a semantic base for communicating clearly.  

Pragmatics  

“‘Pragmatics’ refers to the ways the members of the speech community achieve their 

goals using language.”[i] The way we speak to our parents is not the same as the way we 

interact with a sibling, for example. The language used in a formal speech may bear little 

resemblance to what we would hear at a lunch with five friends. The conversational style of 

day-to-day interactions is quite different from the language used even when reading a 

storybook to a toddler. Knowing the difference and when to use which style is the essence of 

pragmatics. 

Facility with language is critical to social interactions. Our ability to effectively 

communicate with others through spoken and written language is considered one of the 

ultimate goals of our educational system, with reading receiving much-needed emphasis. 

“Reading is essential to success in our society. The ability to read is highly valued and 

important for social and economic advancement.”[ii] In the following section the components 

identified by experts as critical to developing reading skills are reviewed. 







45 

 الكالم

 اليت العملية أو احلركي الفعل

 الرموز استقبال خالهلا من يتم

 .الرموز هذه وإصدار الصوتية

 ( 13ص  1968باجنس ) 

 عن عبارة الكالم أن يعين هذا

 والتعبري للغة الصوتي اإلدراك

 .إصدارها أو خالهلا من

 اللغـــة

  ةــــصوتي وزـــرم من نظام هي

Vocal Symbols  عشوائية  
 تستخدم معينة قوانني حتكمها

 .اإلنساني للتواصل

 ... اللغــة والكــالم
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 :  المــلى عيوب الكا  العوامل التي تؤدي 

 .المشقوق والحنك الشرماء الشفة•

  .وتطابقهما الفكين تناسق عدم•

ورامه اللسان عقدة•    .وا 

عصاب في واضطرابات عيوب•
 
 على المسيطرة اال

 .والمخيخي المركزي  العصبي الجهاز في الكالم

  .الصوتيين الحبلين في لقيةخ   عيوب•
 

 :عوامل عضوية.  أ

 .عوامل تتصل بنقص القدرة السمعية.  ب
 

 .ةــالعوامل العقلي. ـج
 

 .عوامل نفسية . د
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 الشفــة العليــا

 الشفــة السفلى

 اللهـــاة

Soft Palat 

 لسـان املزمـار

 Tangueاللســــان 

 سقف احللق الصلب
Hard Palat 

 

 األسنــان

 األوتار الصوتية

Vocal Folds 

 سقف احللق اللني 
 أعضــاء النطــق

Articulators 

 البلعـــوم

 جيب أنفي 

1 
2 3 

4 

 طرف اللسان 1.

 مقدم اللسان 2.

 وسط اللسان 3.

 مؤخر اللسان 4.
 اجليـوب األنفيـــة

 

 
   

 

من خالل معرفتنا باملكان الذي 

ينتج عنده الصوت فإن أي 

خلل يف هذا العضو أو أي خلل 

يف طريقة أداء هذا العضو 

فإن خلاًل   Functionلوظيفته 
يف النطق ووظائفه سينتج عن 

  .ذلك



ذن
 
 :تركيب اال



ذن
 
 :مشاكل طبلة اال
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شكال مختلفة لمشاكل الثنايا الصوتية
 
 :ا





 :اللوزتين وضعف السمع
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صوات
 
سنان ومشكلة نطق اال

 
 :اال



 Tongue tied :ربط اللسان.. عقدة اللسان 



What is Tongue Tie?  
Tongue Tie – also known as ‘Ankyloglossia’ or 
‘anchored tongue’ – is a common but often 
overlooked condition. It is seen at birth and 
causes a wide range of difficulties that affect 
the sufferer in different ways. Diagnosis and 
assessment are essential before taking any 
remedial action. In the past, there was little 
besides observation or anecdotal evidence to 
guide us towards a decision about whether to 
intervene. Now, both diagnosis and 
assessment of a tongue tie can be made by 
informed and qualified professionals.  
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 Tongue tied :ربط اللسان.. عقدة اللسان 
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 Cleft Lip & Palate شق الحلق والشفاه



 Cleft Lip & Palate شق الحلق والشفاه



 Cleft Lip & Palate شق الحلق والشفاه



طفال لدى الكالم خصائص
 
 :قالمشقو بالحنك المصابين اال

خطاء وهي النطق اضطرابات1. خراج في ا  صوات ا   .الطبيعية مواقعها من الحروف ا 
نفي الرنين ضطراباتا2.

 
 خصائص تتغير حيث ،( Hypernasality الخنف ) اال

نفي التجويف من مفرطة بصورة يخرج  الذي الصوت
 
 الكافي غير االنغالق بسبب اال

نفي للتجويف المؤدي للممر
 
 البلعومية والجدران الرخو الحنك بين يقع الذي اال

ثناء  .الكالم ا 
خر نوع هناك3.

 
صوات تخرج  وفيه الرنين اضطرابــات من ا نفية الحروف ا 

 
 ن، م، ) اال

نفية حروف بها كلمات من جزءا   تكون عندما خصوصا   المتحركة الحروف  بصورة ( ا 
لى مفرطــة صوات لتشبــه ( Hyponasality ) الفمي التجويف ا  شخـــاص ا 

 
 اال

نفي باحتقان المصابين صابـــة بعد خصوصا   ا   الممر في ضيق بسبب بالزكام اال 
لى يؤدي الذي نفي التجويف ا 

 
و للحمية نتيجة اال  .اللوز  ا 

 في واالنخفاض للصوت الطبيعية غير والنبرة البحة وتشمل الصوت اضطرابات4.
 .الصوت شدة

لى 1 من المذكورة الخصائص جميع بسبب الكالم وضوح في انخفاض5.  .4 ا 

 :اضطرابات الصوت الناتجة عن شق الحلق والشفاه

http://www.jannaa.com/vb/showthread.php?t=7073
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 االضطرابات األكثر شيوعًا باملدارس



 اضطرابات نطق األصوات

Articulation Disorders 



و مشكالت عن تنتج التي االضطرابات هي :تعريــف
 
عضاء في يقع خلل ا

 
  النطق ا

Articulatory System، نها يعني وذلك
 
ن القول ويمكن ة،ـحركي مشكلة ا

 
 هذه ا

 .الصوتي الجهاز استخدام في شخصال يواجه قد ما هي االضطرابات

 ليست بسبب اضطراب يصيب الحنجرة. 

و اللكنة ة ـليست بسبب اللهج
 
 .  Dialectا

عصابليست بسبب ع
 
رنبية, طب في اال

 
و ما يسمى الشفة اال

 
و عطب في الشفة ا

 
 .ا

ننـا نقصـد بـه قيـام       نتـاج كـل عندما نتحـدث عـن النطـق فا  عضـاء النطـق بعملهـا بالشـكل المطلـوب وبالتـالي ا 
 
ا

عضـــاء النطـــق يجعلنـــا نقـــولصـــوت بشـــكل طبيعـــي
 
ي عضـــو مـــن ا

 
و خلـــل فـــي قيـــام ا

 
ي اضـــطراب ا

 
ن ا

 
ن : ، وا ا 

 اضطرابا  نطقيا  قد نتج عن ذلك، فما هو االضطراب النطقي؟



برا كسيا 
 
رثيا  Apraxiaاال

 
فيزيا  Dysarthiaالديسا

 
 Aphasiaاال

 اضطراب لغة اضطراب نطق اضطراب نطق التصنيف

 السبب

ضعف في تخطيط وتنسيق وتسلسل 

صوات لتكوين المقاطع والكلمات 
 
اال

صابة دماغية  نتيجة ال 

مشكلة نطقية عصبية حركية تصبح 

فيها عضالت الفم والوجه والتنفس 

و معدومة الحركة بعد 
 
و بطيئة ا

 
ضعيفة ا

 جلطة او اصابة دماغية

جزاء الدماغ 
 
صابة ا اضطراب ينتج عن ا 

لى مشاكل  المختصة باللغة مما يؤدي ا 

و 
 
و القراءة ا

 
و فهمها ا

 
صدار اللغة ا في ا 

 الكـتابة

 

 االعراض

برا كسيا النطقية يعلمون 
 
المصابون باال

ما يريدون قوله ولكن يصعب على 

حركة  دماغهم تنسيق وتسلسل 

 العضالت المطلوبة للنطق

رثيا من ضعف 
 
يعانى المصابين بالديسا

حركة عضالت الشفاه واللسان والوجه 

لى ضعف مدى قدرة الجهاز  ضافة ا  باال 

 التنفسي على دعم النطق

فيزيا صعوبة 
 
يجد بعض المصابين باال

و قد 
 
في تكوين الكلمات والجمل ا

خر صعوبة في فهم 
 
يواجه البعض اال

خرين، بينما قد تجتمع معا  هذه 
 
اال

خر
 
 المشاكل في البعض اال

 



 1 .( Place of Articulation) مكان النطق 

 2 .( Manner of Articulation) طريقة النطق 

وتار الصوتية 
 
 3 .( Voicing  )حالة اال

بعاد لكل صوت من خاللها  3 هناك
 
هذا  مدى سالمه نطق نحددا

 :   يــوه، ومن ثم العالجالصوت 

 :وسوف نتناول كل نقطة بالتفصيل فيما يلي 



وال  
 
 Place of Articulationمكان النطق   :ا

نتــاج الصــوت  عضــاء النطــق ال 
 
ن هــذا الصــوت يــتم / f/مــثال  صــوت الفــاء " ونعنــي بــه مكــان التقــاء ا

 
نجــد ا

ننــا نطلــق  ســنان العلويــة ومــرور التيــار الهــوائي بينهمــا، وبالتــالي فا 
 
نتاجــه عنــد التقــاء الشــفة الســفلى مــع اال ا 

صــوات اعتمــادا  علــى مكــان نطقهــا المســتوى 
 
ســناني، وفيمــا يلــي ســنورد اال

 
علــى مكــان نطقــه صــوتا  شــفوي ا

 :الصوتي

 
 

 بهذا التقسيم من الشفتين انتهاء بالحنجرة
 
 :  وسنبدا

























































v 





















 م
 مكان النطق

Place of Articulation 

صوات
 
 اال

Consonants sounds 

1 
Labials 

و الشفوية
 
صوات الشفافية ا

 
 اال

 /w/و/، / m//م/، / b//ب/ :وهي

2 
Labiodentals 

سنانية
 
صوات الشفوي ا

 
 اال

 /.f//ف/ :وهي

3 
Interdentals 

سنانية
 
و بين اال

 
سنانية ا

 
صوات اال

 
 اال

 /. ð/ / ظ/،/ ð/ /  ذ/، /θ//ث/ :وهي

4 
Alveolars 
صوات اللثوية

 
 اال

 :وهي
، /s//ص/، /s//س/، /r//ر/، /n//ن/، /d//ض/، /t//ط/، /d//د/، /t//ت/
 /.l//ل/، /z//ز/

5 
Palatals 

صوات الحلقية الصلب
 
 اال

 /.j //ي/ ، / ʧ//تش/، / ʤ//دج/، / ∫//ش/، /  Ʒ//ج/ :وهي

6 
Velars 

صوات الحلقية اللين
 
 اال

 /.x//خ/، /ɣ// غ/، / k//ك/، / ｇ//ج/ :وهي

7 
Uvulars   

صوات اللهوية
 
 اال

 /.q//ق/ :وهي

8 
Pharyngeals    

صوات البلعومية
 
 اال

 /.ʕ//ع/، / ħ//ح/ :وهي

9 
Glottals   

صوات الحنجرية
 
 اال

 ./ʔ/ /ء/، الهمزة / h//هـ/ :وهي



و التشكيل  :ثانيا  
 
 Manner of Articulationطريقة النطق ا

عضاء الصوت له    :ما يميز هذه الطريقة هو كيفية مرور تيار الهواء، وشكل اعتراض ا 

 اعتراض تام. 
 اعتراض جزئي. 
 انفتاح تام. 

ن مجموعتين صوتيتين رئيسيتين تنتجان لدينا هما  على هذا التقسيم فا 
 :واعتمادا 

لى خارج الجسم • ي اعتراض في طريقه ا   .العلل ويكون مجرى الهواء مفتوحا  وال يواجه ا 
عضاء النطق للتيار الهوائي حيث تظهر المجموعات الصوتية التالية • صوات الساكنة وهي التي يعترض فيها ا 

 
 :اال

و االنفجارية • صوات الوقفية ا 
 
 .اال

صوات االحتكاكية •
 
 .اال

صوات االحتكاكية االنفجارية •
 
 .اال

صوات الجانبية •
 
 .اال

نفية •
 
صوات اال

 
 .اال

صوات الترددية •
 
 .اال



 م
و طريقة التشكيل

 
 طريقة النطق ا

Manner of Articulation 

صوات
 
 اال

Sounds 

1 
Stop 

و االنفجارية
 
صوات الوقفية ا

 
 اال

  ، /q//ق/ ، /k//ك/ ، /ｇ//ج/ ،/d//ض/ ،/t//ط/ ،/d//د/ ،/t//ت/ ، /b//ب/
 ./ʔ/ /ء/ الهمزة ، /h//هـ/

2 
Fricative 

صوات االحتكاكية
 
 اال

 ، / Ʒ//ج/ ،/z//ز/ ،/s//ص/ ،/s//س/ ، / ð / /ظ/،/ ð  / /ذ/ ،/θ//ث/ /f//ف/
 ./ʕ//ع/ ، /ħ//ح/ ، /x//خ/ ،/ɣ/ /غ/ ، /∫//ش/

3 
Affricate 

صوات االحتكاكية االنفجارية
 
 ./ʧ//تش/ ، /ʤ//دج/ اال

4 
Nasal 

نفية
 
صوات اال

 
 اال

 ./n//ن/ ، /m//م/

5 
Approximant Lateral 

صوات الجانبية
 
 اال

 /.l//ل/

6 Glides /ر//r/.   

7 
Liquid 

صوات الترددية
 
 اال

 ./j //ي/ ، /w/و/



وتار الصوتية  :ثالثا  
 
 Voicingحالة اال

و عدمه، حيـث االهتـزاز هـو الحركـة الوحيـدة   
 
وتار الصوتية من حيث االهتزاز ا

 
ونعني بها حالة اال

خــر 
 
تي الحــديث عنهــا فــي مجــال ا

 
خــرى، فســيا

 
وتــار الصــوتية مــن حركــات ا

 
مــا مــا يعتــري اال

 
ن، ا

 
التــي تهمنــا اال

لى مجموعتين وهما و عدمه ا 
 
صوات من حيث االهتزاز ا

 
ذن هللا، وتقسيم اال  :با 

 

صوات المجهورة •
 
 :وهي Voiced Sound  اال

وتار الصوتية
 
ثناء نطقها اال

 
صوات التي تهتز ا

 
 .اال

صوات المهموسة •
 
 :وهي Voiceless Sound  اال

وتار الصوتية
 
ثناء نطقها اال

 
صوات التي ال تهتز ا

 
 . اال



 م
وتار الصوتية

 
 حالة اال

Voicing 

صوات
 
 اال

Sounds 

1 
Voiced Sound 
صوات المجهـورة

 
 اال

  ،/z//ز/ ،/d//ض/ ،/d//د/ ، / ð / /ظ/،/ ð / /ذ/ ، /b//ب/

  الهمزة ، /ʕ//ع/ ،/ɣ/ /غ/ ، /ｇ//ج/ ، /ʤ//دج/ ، / Ʒ//ج/

 ./ʔ/ /ء/

2 
Voiceless Sound  

صوات المهموسة
 
 اال

  ،/t//ط/ ،/t//ت/ ،/θ//ث/ ، /f//ف/ ، /w/و/ ، /m//م/
  ، /∫//ش/ ، /l//ل/ ،/s//ص/ ،/s//س/ ،/r//ر/ ،/n//ن/

  ، /ħ//ح/ ، /q//ق/ ، /x//خ/ ، /k//ك/ ، /j //ي/ ، /ʧ//تش/
 ./h//هـ/
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ن وهكذا    السابقة، الثالثة الجوانب خالل من تحديده يمكن النطقي االضطراب فا 
ن بالضرورة يعنى وهذا

 
 ومن  Disorder Motor حركي اضطراب هو النطقي االضطراب ا

 العائدة النطق واضطرابات الحركية النطق اضطرابات بين التفريق مشكلة في ندخل هنا
لى صوات تنسيق به يقصد ما وهو ،اللغوي النظام ا 

 
 يعرف ما وهو ،الدماغ في اال

ن وبالتالي phonological الفنولوجي بالمستوى  في اضطرابات عن الناتجة المشكالت فا 
ال هي ما الفنولوجي، النظام  يخلط وقد النطق، على المباشر ظلها تترك لغوية مشكالت ا 
مر يكون ومهما الحركية، النطق مشكالت عن تفريقها في البعض

 
ن اال  المشكالت هذه فا 

بعاد مظاهرها في تتعدى لن الفنولوجية
 
نتاج مكان وهي الثالثة اال  وحالة وطريقته اال 

وتار
 
ن غير ،الصوتية اال ن الشيء بعض يختلف معها التعامل ا   من كـثير كانت وا 

 .الحركية النطق اضطرابات طريقة بنفس تعاملها الدراسات



An articulation disorder involves mispronouncing speech sounds by Omitting, 

Distorting, Substituting, or Adding sounds which can make speech difficult to 

understand. Children may have a couple of sounds in error, but will consistently 

make these errors on the same sounds in words.  

 

When a child has a simple lisp (producing [th] instead of [s], like “thing” instead 

of “sing” or “yeth” instead of “yes”), substitutes [w] for [l] or [r], or other similar 

errors, he/she is demonstrating an articulation disorder. Articulation refers to the 

manner in which a child produces a sound and the placement of the tongue, lips, 

and teeth. Common articulation errors are those listed above, in addition to [f] for 

[th] (“fum” for “thumb”), [l] for [y] (“lelo” for ‘yellow”).  

 

Many articulation errors are developmental in nature; that is some sounds are 

later developing, and many children will produce these sounds incorrectly until 

they mature. One example is the [th] sound, as in “thumb”. This is one of the 

latest sounds to develop (between the ages of 6 an 8). Therefore, if a 7-year-old 

can not yet say this sound, it is not reason to be concerned. 



 :النطق اضطرابات أسباب
 :وهما لسببني النطق اضطرابات تعود              

 : Organicالعضوية األسباب

 Tongue tieاللسان انعقاد أو ،األسنان إطباق يف خلل :مثل مبرض النطق أعضاء إصابة وهي

 .الزائد وقصره اللسان طول أو  
 

 : Functional Disorderالوظيفية األسباب
 مع قائمة املشكلة فإن ذلك ومع ،سليمة النطق فأعضاء معروف غري السبب يكون وهنا

  االضطراب ربط بإمكاننا أنه نعرف أن علينا هنا ولكن ،فنولوجية املشكلة كون استبعاد

  بالعالج يسمى ما وهذا كسبب وليس كعرض معه نتعامل وأن ،السابقة الثالثة باألبعاد

 .Symptomatic Therapy العرضي



 .غالدما من إيعازًا يأخذ الذي اهلوائي للتيار رحلة نتاج هو نسمعه الذي الكالم 

 :مالسلي النطق مقومات

 .Articulation التمفصل عليه يطلق ما وهو صحيح بشكل بوظيفتها الصوت أعضاء قيام1.

 .Fluency جهد وبأقل بسالسة اهلواء تيار خروج2.

 .Voice به اخلاصة السمات الكالم اختاذ3.

The words that we hear is the result of a trip to the air stream, which takes 

orders from the brain. 

Elements of the correct pronunciation: 

1. The speech device function properly, a so-called ـArticulation. 

2. Air comes out smoothly and with minimal effort ـFluency. 

3. Speech takes the features ـVoice. 

 :مالسلي النطق مقومات



 : أشكال اضطرابات التشكيل أو نطق األصوات 

 .نهايتها أو منتصفها أو الكلمة بداية من مقطع أو صوت حذف Omission احلذف1.

                            t/kالتاء  بصوت الكافصوت  ابدالمثال  Substitution التبديل2.

 /b:tita  / ... /b:kita /. 

 .مسكة بدل سمكةس مثال Addition اإلضافـة3.

  Distortion .  التشويه أو  الوضوح عدم4.

An articulation disorder involves mispronouncing speech sounds by omitting, 

distorting, substituting, or adding sounds which can make speech difficult to 

understand. Children may have a couple of sounds in error, but will consistently 

make these errors on the same sounds in words.  



خير  •
 
خير من الكلمة من مثل دار : حذف الساكن اال

 
 .دا ... حيث يحذف المريض اال

 .طاطا ... حذف مقطع من كلمة من مثل بطاطا  •
كـثر من مرة من مثل واوا : التكرار  •

 
 .دادا... وذلك بتكرار مقطع من كلمة ا

و بطيخة ... التغيير في مكان الصوت من مثل مدرسة  •
 
 .طبيخة... مردسة ا

سبوع  •
 
صوات بعضها ببعض من مثل ا

 
ثر اال

 
زبوع ... تا

 
 .ا

نف من مثل باب  •
 
 .بام... الخنف وذلك بخروج التيار الهوائي من اال

سبوع  •
 
عطاء صفة الجهر من مثل ا زبوع ... ا 

 
 .ا

نتاج الصوت من مثل التقديم في مركز  •  .مرتز... التغييرات في مكان ا 
 :التغيير في طريقة تشكيل الصوت من مثل  •
لى وقفي من مثل شمس : التوقيف  •  .تمت... وذلك بتحويل الصوت االحتكاكي ا 
لى علة من مثل طاولة  •  .طاوة... التحويل ا 
نفية من مثل نار  •

 
خفاء صفة اال  .دار... ا 



جراء الفحص والتقييم ؟ لى ما يهدف ا   ا 
 ( : Screening)  المسح•

و فشـل الشـخص 
 
وذلك بتحديد المشكالت التي يمكن وجودها لدى الشخص، حيث يعبر الهـدف باجتيـاز ا

 .في االختبار
 ( : Prediction)  التنبؤ•

ويقصـــد بـــه معرفـــة المعـــالج وضـــع المـــريض مـــن حيـــث قدرتـــه علـــى تخطـــي مشـــكلته بـــدون تـــدخل عالجـــي 
(Intervention )و عكس ذلك

 
 .ا

 ( : Diagnosis)  التشخيص•
ويقصــــد بــــه وصــــف الصــــعوبات النطقيــــة التــــي يمكــــن وجودهــــا التــــي يعــــاني منهــــا الشــــخص، ويشــــمل ذلــــك 
مكـان االسـتفادة مـن هـذه العوامـل فـي نسـج  الصعوبات الثابتة والمتغيرة التي تؤثر على المريض، حيـث باال 

ربعة جوانـب وكـل جانـب هـو عبـارة خطة عالجية ناجحة للتعامل مع المريض 
 
، وتشمل عملية التشخيص ا

جابات لمجموعة من التساؤالت التي تنبثق من تساؤل رئيسي   :عن ا 



صوات التي يخطئ فيها الشخص ؟
 
 ما هي اال

صوات الخاطئة ؟ •
 
 كم عدد اال

و  • و تبديل ا  خطاء، هل هي حذف ا 
 
نواع اال لخ ؟....ما هي ا   ا 

م في النهاية ؟ •
م في الوسط ا 

خطاء، هل هو في البداية ا 
 
 ما هو موقع اال

م في كل ظروف الكالم ؟ • خطاء، هل تكـثر في الكالم السريع ا 
 
 ما هي ظروف تكرار وكـثرة اال

خطاء المريض ؟
 
 كيف تظهر ا

خطـاء 
 
لـى االضـطراب النطقـي ، وهـل تظهـر هـذه اال عضـاء النطـق والتـي تـؤدي ا 

وهذا يعني شكل الحركـات العضـلية مـن ضـمن ا 
 بشكل واضح ؟

داء المريض النطقي ؟
 
رجح ا

 
 كيف يتا

داءه  • ي ظروف يتغير ا   .تحت ا 
 هل يبدي تحسنا  عندما نعرضه لنماذج مرئية مسموعة حتى يقلدها ؟ •
صوات التي يعاني من صعوبات في نطقها ؟ •

 
 هل هناك بيئات صوتية تساعده على تحسين نطقه لال

 .ما هو المسبب للصعوبات النطقية لدى الشخص •



لى مشكالت في   :هل تعود ا 
 التمييز ؟ •
و مدى قوة ذاكرته ؟ •

 
 القدرة على االستعادة ا

 ؟(   Neuromuscular)قدراته العصبية العقلية  •
 مدى كـفاية النماذج الكالمية ؟ •
نتاج كالم جيد صحيح ؟ •  االستثارة والدافعية ال 



 :اختيار الصوت •
صـوات 

 
و عدمـه، وهنـا يتحـتم علـى المعـالج اختيـار ا

 
ن نحـدد حاجـة الشـخص للتـدخل العالجـي ا

 
وذلك بعـد ا

ن يكـون 
 
و بشـكل مـدروس؟ بـالطبع يجـب ا

 
 بها العالج، فهـل يكـون هـذا االختيـار عشـوائيا  ا

 
خرى ليبدا

 
دون ا

 .االختيار مدروسا  ويندرج تحت قواعد ومبادئ 

صوات للعالج 
 
 :مبادئ اختيار اال

 ( : Developmental) العمر التطوري  •
وال  مــن حيــث التطــور اللغــوي والكالمــي لــدى الطفــل وذلــك 

 
ن علــى المعــالج اختيــار الصــوت الــذي يظهــر ا فــا 
نها تماشي التطور الطبيعي وال تتناقض معه 

 
 .ال
 ( : Stimulability) سهولة االستثارة  •

نتاج الصوت بالتقليد  مكان الطفل ا  قل جهـد عالجـي ممكـن (  Imitation) حيث يكون با 
 
خر، با

 
و بمعنى ا

 
ا

حـداث التغييـر  مكانيـة ا  من قبل المعـالج والمـريض علـى حـد سـواء، وبالتـالي يكـون هـذا تشـجيعا  للمـريض با 
قصى سرعة ممكنة

 
 .السريع ، وكذلك للمعالج الذي يستطيع رؤية نتائج العمل با



صوات للعالج 
 
 :مبادئ اختيار اال

خطاء غير الثابتة  •
 
 ( :  Consistent) قبل الثابتة (   Inconsistent)اال

مكــان المــريض  ن نختــار الصــوت الــذي ال يتكــرر خطــؤه فــي كــل البيئــة الصــوتية، حيــث يكــون با 
 
هــذا يعنــي ا

ننــا نبنــي علــى مجــرد معرفــة المــريض لكيفيــة  خــرى، وبالتــالي فا 
 
نتاجــه بشــكل صــحيح فــي بيئــة صــوتية دون ا ا 

لــى تعمــيم هــذه المعرفــة مــن البيئــات التــي يــتقن  خــرى، حيــث نســعى ا 
 
مــاكن دون ا

 
ــو فــي ا النطــق الســليم ول

خرى 
 
لى البيئات اال  .الشخص فيها نطق الصوت ا 

 :   Demonstratableاختيار الصوت الذي يمكن الشعور به  •
صـوات الشـفوية بحيـث يسـبق 

 
ظهارهـا باسـتخدام الحـواس، مـن مثـل اال صـوات التـي يمكـن ا 

 
وذلك باختيار اال

صوات الحلقية
 
 .في العالج اال

صوات التي تؤثر على وضوح الكالم •
 
كـثر تكرارا  في كالم الشخصاختيار اال

 
صوات اال

 
 .، وهذا يعني اال



 :وهنا على المعالج تذكر ما يلي 
همية التعامل مع  •
 
 (. Phonetic Environment) البيئات الصوتية ا

صــوات  •
 
دق الصــفات معرفــة اال

 
مــن ضــمن اللغــة التــي يتعامــل معهــا ، بحيــث يعــرف ا

خر، ليتعامل معها بالطريقة المناسبة
 
 .التي تميز كل صوت عن اال

ثيرها على كالم الشخصالمعرفة باللهجات  •
 
 .ومدى تا



جراءات التقييم   :ا 
 ( : Case History) تاريخ الحالة 

عـــادة مـــا يقـــوم بمـــلء المعلومـــات الخاصـــة بتـــاريخ الحالـــة فـــي نمـــاذج الحالـــة معـــدة مســـبقا  مـــن قبـــل المركـــز، 
عطــاء المعـــالج  حــد مــن المهتمـــين بــه، قبــل البــدء بعمليــة التقيـــيم المباشــر، وذلــك با 

 
و ا
 
الشــخص المــريض ا

هــل، ســير التطــور 
 
المعلومــات الالزمــة مــن مثــل المعلومــات الشخصــية ووصــف المشــكلة مــن وجهــة نظــر اال

سـرة يعـانون 
 
خـرين فـي اال

 
فراد ا

 
اللغوي لدى الطفل، والتاريخ الطبي للطفل والعائلة، وكذلك معلومات عن ا

همية بالغة من حيث 
 
ال نهمل هذا الجانب لما يشكل من ا

 
 :من نفس االضطراب، ا

عطاء المعالج فكرة موجزة عن المشكلة بغض النظر عن مدى دقتها•  .ا 
ن يســـتخدمها فـــي •

 
تســـهيل مهمـــة المعـــالج فـــي تحضـــيره للمقابلـــة مـــع الطفـــل، واالســـتراتيجيات التـــي يمكـــن ا

دوات الالزمة للتقييم
 
 .تحضير اال



جراءات التقييم   :ا 
 ( : Case History) تاريخ الحالة 

 ( : Medical Evaluation) التقييم الطبي 1.
جهـزة الطفـل ذات العالقـة 

 
ن يتم عـرض الحالـة علـى الطبيـب خـاص لمعرفـة مـدى السـالمة الصـحية ال

 
يفضل ا

من مثل، السمع واللسان والفم والشكل العام للوجـه وعضـالته، لمـا يقدمـه هـذا التقيـيم مـن مؤشـرات هامـة 
 .للتقييم والعالج

 ( : Interview) المقابلة 2.
ســــئلة علــــى المــــريض 

 
وتعقــــد المقابلــــة عــــادة قبــــل اختبــــار الحالــــة وتقييمهــــا مباشــــرة، حيــــث يطــــرح المعــــالج ا

 :والمهتمين به كالوالدين، ليحصل على ما يلي 
هل تجاه االضطراب وتعاملهم معه•

 
 .معرفة شعور الحالة واال

 .معرفة السلوكيات المصاحبة لالضطراب لدى المريض وذلك من خالل المالحظة المباشرة •
 (. Speech Sample) يمكن اعتبار المقابلة مع المريض هي العينة الكالمية •



 :اختبارات تستخدم في عملية التقييم
 ( :Templin - Darley test) اختبار تمبلن ـ ديرلي للنطق 1.
 ( : Triota Ten Test) اختبار العشر كلمات لتريوتا 2.
 ( : The Golden man Fristo Test) اختبار جولدن مان ـ فريستو 3.
 ( : Fisher- Logman Test) اختبار الكـفاية النطقية لفيشر ـ لوجمان 4.
 ( : Deep Test) االختبار العميق للنطق 5.
 ( : Conversational Meaures) مقاييس المحادثة 6.
صوات 7.

 
 ( :  Stimulability Assessment)اختبار القابلية للمريض واال

ردنيــــــة 8.
 
 :الفحص الذي تم تقنينه في الجامعة اال



 : Transcriptionالتوصيف الصوتي للعينة الكالمية 
لى متخصص في مجال عـالج  ويقصد بالتوصيف الصوتي، كـتابة العينة التي جمعها برموز يستطيع تحليلها ا 

بجديـة الصـوتية العالميـة  
 
مـن الطـرق   International Phonetic Alphabetالنطـق والتخاطـب، ونعتبـر اال

 .الدارجة في توصيف العينات الصوتية في مجال النطق

 :Analysisالتحليل   
ســباب المؤديــة 

 
ويقصــد بالتحليــل تحديــد المشــكلة وحجمهــا وموقعهــا فــي كــالم المــريض ومحاولــة معرفــة اال

 .لهذه المشكلة وذلك لوضع التقرير النهائي ووضع الخطة العالجية القائمة مع تفسيرات للعينة الصوتية
 :وفي التسجيل للنتائج يمكن للمعالج االستفادة من هذه المالحظات

صــوات •
 
صــوات / تحديــد كيفيــة نطــق المــريض لال

 
عــدم تجاهــل / تحديــد العمليــات الفونولوجيــة / تصــنيف اال

خطاء الدقيقة مثل الجهر والهمس
 
 .بعض اال



كـثر من جانب وذلك لمعرفة سبب االضطراب وكيفية التعامل معه 
 
 :وتعتمد قرارات المعالج على ا

 .تاريخ الحالة•
 .فحوصات التجويف الفمي•
 .المسح الصوتي•
 .اختبارات الطالقة•

ما بالنسبة لفحوص التجويف الفمي فتحتوي على
 
 :ا

سنان•
 
طباق، فقدان بعض اال سنان من حيث اال 

 
 .ما يخص اال

 (. Cleft Palate) انشقاق الحلق •
 .مرونة الشفاه وحركـتها•
نه قد يصاب بعدد من المشكالت من مثل •  :حالة اللسان ا 
فراط في الطول • فراط في القصر ( /  Marco Glossia) ا   (.  Micro Golssia)ا 
 (.Tongue Tia)  انعقاد اللسان •



 ( : Reporting) كـتابة التقرير 
ن له شكال  منظما  ويحوي عددا  من الجوانب  ن التقرير الذي نعده يحوي نقال  منظما  لما قمنا به في عملية التقييم ، حيث ا   :ا 

 : المعلومات الشخصية •
و ذووه، ويحوي االسم وتـاريخ المـيالد 

خذها من خالل نموذج خاص معد مسبق، يملؤه المريض ا 
وهي المعلومات التي يتم ا 

ي معلومات ضرورية من مثل ترتيب الطفل في العائلة  لخ ... والعمر والصف الدراسي والمدرسة والعنوان التفصيلي، وا   .ا 

كبر قدر ممكن من المعلومات •
 
 : ا

جــراء  لــى تــاريخ ا   منــذ فتــرة الحمــل ا 
دق، حيــث تبــدا  شــمل وا  كـثــر كلمــا كــان التصــور ا  عــن تــاريخ الحالــة وكلمــا كانــت المعلومــات ا 

ذا كان المريض طفال   ، والمهتمين فقط ا 
ذا كان بالغا   .التقييم، وعادة ما تؤخذ هذه المعلومات من المريض ا 

دوات التقييم المستخدمة•
 
دوات موثقة من قبيل الصدق العلمي: ذكر ا

 
ن تكون هذه اال  .ويجب ا 

 : وصف دقيق لعملية التقييم وكيفية سيره •
دوات والطرق المسـتخدمة 

 
ن النتائج تختلف حسب اال ن نذكر ا  وكذلك نتائج هذا التقييم وتفسير هذه النتائج، ويجدر بنا هنا ا 

ن نقارنها بما يتوفر لدينا من معلومات داة طريقة مختلفة في نتائجها لغويا  ، وعلينا بعد ذكر النتائج، ا   .في التقييم، فلكل ا 



جهزة البنائية التغيرات
 
 : المتحركة الكالم ال

نه نرى  العالج استراتيجيات في الشروع قبل
 
عضاء لبعض التعرض الضروري  من ا

 
مر لهذا لما النطق ا

 
 اال

همية من
 
 : للعالج مناسبة استراتيجيات وضع من يتبعه وما التقييم عملية في ا

 :( Lips ) الشفتان•
 :(Jows  ) الفكان•
 :Tonge اللسان•
 :Soft Palate اللين الحلق سقف•
وتار•

 
 :Vocal Cards   الصوتية اال

 : Therapy Methodsطرق العالج  



 : Therapy Methodsطرق العالج  
لــى النتــائج وقمنــا بتفســير  ن وقــد انتهينــا مــن تقيــيم الحالــة، وقمنــا بتحليــل العينــة الكالميــة، ووصــلنا ا 

 
اال

ال وهــي 
 
خيــرة ا

 
ن اضــطراب نطــق العــالجالمشــكلة، ســنقوم بشــرح النقطــة اال ، وكغيــره مــن االضــطرابات، فــا 

صوات له طرق مختلفة في العالج، نورد بعضها فيما يلي
 
 :اال

 :Phonetic Placement Approachاالتجاه الذي يعتمد مكان تفصيل الصوت  1.
 :Ear Training Approachاتجاه التدريب السمعي  2.
 :Sensory Motor Approachاالتجاه الحسي الحركي  3.
 :Feedback System Approachاتجاه نظام التغذية الراجعة  4.
 :Discrimination Based Approachاالتجاه الذي يعتمد على التمييز  5.
 : Behavioral Approachاالتجاه السلوكي  6.
 :Micronunit Approachاتجاه الوحدة المصغرة  7.
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 :عالج اضطرابات نطق األصوات

 .عضويًا كان إذا عالجه وحماولة السبب معرفة1.

 .صحيح بشكل نطقها الطفل يستطيع ال اليت األصوات حتديد2.

 :يلي ما مراعاة مع احلروف هذه نطق لتعديل العالجية اخلطة وضع3.
 .مثاًل التقليد خالل من بسرعة للعالج القابل الصوت اختيار•

 .ثابت غري إنتاجه يف أاخلط يكون الذي الصوت اختيار•

 .بوضوح متثيله ميكن الذي الصوت اختيار•

 .وأثرها اللهجة إىل االنتباه•



 :اخلطة العالجيــة

 تتدرج اخلطة العالجية ضمن عدة مراحل           
 .السمعي للصوت التمييز1.
 .الحركي الحسي البصري للصوتالتمثيل 2.
خراج الصوت  تدريبمرحلة 3.  :ا 

ردكل منفالصوت بش. 
 حرف عـلـة+ الصوت . 
 ضمن كلمـة واحـدة من مقطعالصوت . 
 (نهايـة الوسط، البدايـة، ال) الصوت في المواضع المختلفة من الكلمة  . 
 ضمن الجمـلةالصوت في كلمات  . 
 التلقائيضمن الكالم الصوت  . 
في المواقف الحياتية اليومية التعميم . 
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5 

manner 

voice 

voiceless 

stop 

Lingua-velar 

place 

 لساني حلقي ليــن انفجاري مهموس

Consonants / ك/ 



Air pressure built up behind obstruction is released by lowering the 
tongue, producing noise burst . 

يتكون عندما مير هواء الزفري 

باحلنجرة فيحرك الوترين الصوتيني 

ثم يتخذ جمراه يف التجويف الفمي 

حيث ينطبق مؤخر اللسان مع اجلزء 

اخللفي من سقف احللق انطباقًا ال 

؛ ثم  نفيسمح مبرور اهلواء من األ

ينفصل مؤخر اللسان عن سقف احلنك 

الرخو فجأة فيخرج الصوت منفجرًا 

 .فيتشكل صوت الكاف 



manner 

voice 

voiceless 

stop 

place 

 Lingua-alveolar لساني لثــــوي انفجاري مهموس

Consonants / ت/ 



يتشكل الصوت عندما يكون نصل 

اللسان يف حالة ضغط على اجلزء األعلى 

،  من منبت األسنان بالفك العلوي
وينطق مثل صوت الدال مع اختالف أن 

يف حالة نطق التاء ال يتحرك الوترين 

الصوتيني ، أما يف حالة نطق صوت 

الدال األوتار الصوتية تكون متقاربة 

 .وتتذبذب عند النطق به
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manner 

voice 

voiced 

stop 

place 

 Lingua-alveolar لساني لثــــــوي انفجاري جمهور

Consonants / د/ 



يتكون عندما مير هواء الزفري باحلنجرة  

فيحرك الوترين الصوتيني ثم يتخذ جمراه 

، حيث يتشكل عندما يكون نصل اللسان يف 

حالة ضغط على اجلزء األعلى من منبت  

األسنان  بالفك العلوي فيتشكل حرف 

الدال ، وجند أنه ينطق مثل صوت التاء مع 

اختالف يتمثل يف أن األوتار الصوتية تكون  

 متقاربة  

 /د/ وتتذبذب عند نطق صوت الــدال

 /ت/ وال تتحرك يف حالة نطق صوت التــاء



voiceless stop Lingua-alveolar 

voiceless stop Lingua-velar 

voiced stop Lingua-alveolar 

Consonants / د/ 

Consonants / ت/ 

Consonants / ك/ 

 لساني لثــــــوي سين انفجاري جمهور

 لساني لثــــوي سين انفجاري مهموس

 لساني حلقي ليــن انفجاري مهموس





 صفات األصوات حسب ترتيب المخارج

 انطالقًا من األصوات األمامية إلى األصوات الخلفية
Phonetic inventories of Arabic 

 شفاهي
شفاهي 

 أسنانـي
 لثــوي أسنانـي

 حلقي

 صلــب

 حلقي

 ليــن
  حنجـري بلعومـي لهــوي

v vl v vl v vl v vl v vl v vl v vl v vl v vl 

 b انفجـاري
d t 

t 
   g   K q ʔ  h 

d 

 f احتكـاكي
ð 

θ z  
s 

  Ʒ  ∫ ɣ  ｘ ʕ ħ 
ð s 

  ʤ ʧ انفجـاري احتكاكي

 m n أنفــــي

 جانبـــي

 r تــرددي

 w j انزالقــي متزحلــق





 وصف الربنامج الربنامجاسم 

flash for phonetics   

 

 

 

 

 
 

 

 (األصوات وليس األحرف ) هذا الفالش متخصص يف نطق األصوات املسموعة 

abzek/flash_for_phonetics.html4shared.com/file/xQ4http://www.  

صوات يتوض
 
صوات ... ح نطق اال

 
 الرموز الدولية ... توصيف اال

Phonetics ... Organs of Speech 

http://www.4shared.com/file/xQ4abzek/flash_for_phonetics.html
http://www.4shared.com/file/xQ4abzek/flash_for_phonetics.html
http://www.4shared.com/file/xQ4abzek/flash_for_phonetics.html
http://www.4shared.com/file/xQ4abzek/flash_for_phonetics.html
http://www.4shared.com/file/xQ4abzek/flash_for_phonetics.html
http://www.4shared.com/file/xQ4abzek/flash_for_phonetics.html
http://www.4shared.com/file/xQ4abzek/flash_for_phonetics.html


لى  10:30 قصـيرة استراحـة   Short Break 11:00ا 



 اللغـــــــةاضطرابات 
Language Disorders 



لى مجموعتين رئيسيتين  تنقسم Communication Disordersالتواصل  / ضطرابات التخاطب ا  :ا 

 النطق/  ضطرابات الكالما
Speech Disorders 

 ويشمل  

 ضطرابات اللغةا
Language Disorders   

 تشمل و

 ضطرابات اللغة النمائيةا 
Developmental Language 

Disorders 

 ضطرابات اللغة المكـتسبةا
Acquired Language 

Disorders  

طفال ويشمل
 
 تتطور  لم الذين اال

 خالل مناسب بشكل لغتهم
 سن قبل ) المبكرة السنوات
 . ( سنوات خمس

يضا   ويشمل
 
 :ا

• Autism  
• Mental Retardation 
• Hearing Impaired 
• Syndromes 

 بالسكـتة المصابين وتشمل

   Aphasia  اللغوية

 ضطرابات النطقا
 Articulation Disorders  
 ضطراب التناسق اللفظيا

Apraxia  
 عسر الكالم

Dysarthria  
 ضطرابات الصوتا

Voice Disorders  
 ضطرابات الطالقةا

Fluency Disorders  



فـراد، 
 
ن يتواصـل مـع غيـره مـن اال

 
نسان ومـن خاللهـا يسـتطيع ا رقى الخصائص االرتقائّية لال 

 
تعتبر الّلغة من ا

فكار، وعّما يجيش في صدره من انفعاالت
 
ن يعّبر بها عّما يدور في عقله من ا

 
 .وا

نســان  نســانّية بالعديــد مــن الخصــائص، فهــي لغــة رمــوز تســتخدم للّتعبيــر عــن تجــارب اال  كمــا وتتمّيــز الّلغــة اال 
شياء المحسوسة 

 
لى جانب استخدامها للّتعبير عن اال  .  Abstractوالمعنوّية  Concreteوخبراته، هذا ا 

تي تؤّديها  
ّ
ن نذكر الوظائف ال

 
 :اللغةومّما يجدر ذكره وقبل الّدخول في تعريف الّلغة ا

 : وظيفة تنظيمّية
ّن الكلمـة فـي بعـض  وامر والّنواهي، بل ا 

 
خرين في شكل اال

 
ن يتحّكم بها في سلوك اال

 
حيث يستطيع الفرد ا

خذ قّوة الفعل
 
حيان تا

 
 .اال

 :وظيفة تفاعلّية
فراد مع بعضهم البعض باعتبارها وسيلة الّتفاعل االجتماعي

 
ذ يتفاعل بها اال  .ا 
 :وظيفة تخيلية

تي يعكس بها انفعاالته
ّ
بداعاته الّشعرّية والقصصّية ال  .ويهرب الفرد من خاللها من واقعه منتجا ا 

تي تؤّديها 
ّ
 :اللغةالوظائف ال



 ما هي الّلغـــــــة ؟ 
حدها للّدخول في عالم الّلغة     

 
ّننا سنتوقف عند ا

 
لى عدد من الّتعريفات، غير ا  :سنتعّرض ا 

فراد المجتمع•
 
 .مجموعة معّينة من الّرموز تساعد على الّتواصل الفكري بين ا

 

الّصــور الّلفظّيــة المعروفــة وتتكــّون مــن كلمــات وجمــل وقواعــد ومعنــى، وهــي مظهــر مــن مظــاهر الّنمــو العقلــي •
نساني  .والّتحّضر اال 

 

للّتواصــل تســتخدم  Arbitraryعشــوائية  Vocal Symbolsرمــوز صــوتّية يتكــّون مــن   Systemنظــام  •
نساني   .Human Communicationاال 

 

حاطة بالّلغة  وسوف نتوّقف عند الّتعريف الّثالث لما يّتصف به من الّشمول واال 



 :عناصر الّتعريف
 :Systemالّنظــــام 

ّيا كانت فيظهر الّتناسق بين مكّونـات الّلغـة وتخـرج بالّشـكل الـذي 
 
تي تحكم سير الّلغة، ا

ّ
ونعني به القوانين ال

نظمـة الفرعّيـة، وهـي مـا يطلـق عليهـا مكّونـات الّلغـة، 
 
بناء الّلغة، والّنظام هنـا كلمـة شـاملة لعـدد مـن اال

 
يعرفه ا

ن تنضـبط بقـوانين تحكـم الّنظـام بشـكل عـام، مّمـا يجعلنـا نصـف الّلغـة 
 
وحّتى تّتصـف الّلغـة بالّنظـام، فـال بـّد ا

تي تكّون الّلغة؟
ّ
نظمة ال

 
ّنها سلوك محكوم بقوانين، فما هي اال

 
 با

 Phonetics       الّنظام الّصوتي•
 Phonology   الّنظام الفونولوجي•
 Syntax           الّنظام الّنحوي•
 Morphology               الّنظام الّصرفي•
 Semantics    الّنظام المعنوي•
ستخدامي•  Pragmatics  الّنظام اال 



 :عناصر الّتعريف
 : الّرموز الّصوتّية العشوائية

صوات وقد استحدث نظام للّترميز الّصوتي يسّهل الّتواصـل بـين المتخّصصـين فـي هـذا 
 
ويقصد بها مسمّيات اال
ليـه IPAالمجال ويطلق عليه  ّنه ال توجد عالقة بـين ّشـكل الكلمـة الّصـوتي ومـا تعـود ا 

 
ّما االعتباطّية فتعني ا

 
، ا

 .من معنى
نساني  :الّتواصل اال 

خير من الّتعريف
 
ّن الهدف الّرئيس من استخدام الّلغة هو الّتواصل بين الّناس. وهو العنصر اال

 
 .ونقصد به ا





  Phonological Levelالمستوى الفونولوجي 1.
صــوات وكيفّيــة تناســقها         

 
ــذي يــدرس نمــاذج اال

ّ
ّن كــّل لغــة تخــتّص بقبــول تتابعــات . وهــو الّنظــام ال حيــث ا 

حـوال بنـاء 
 
ّي حـال مـن اال

 
ّن الّتناسـق ال يعنـي بـا

 
ن نـدرك ا

 
خـرى، ويجـب ا

 
صوات قد ال تقبلهـا لغـات ا

 
معّينة لال

نجليزّيـة: ) الكلمة مـن الـّداخل، مثـال  وعنـد مناقشـة هـذا المسـتوى فـال بـّد  ،(تتـابع الّسـواكن فـي العربّيـة واال 
خر

 
صوات من منظور ا

 
لى اال  .من الّتعّرض ا 

        
صوات هنا عبارة عن صور موجودة في الّدماغ ويطلق على كّل صورة 

 
صـغر وحـدة   Phonemeفونيمفاال

 
وهـو ا

زواج الّصـغيرة
 
مثلـة عليهـا مـا يطلـق اال

 
مـن    Minimal Pairsصـوتّية تـؤّثر علـى المعنـى عنـد تغييرهـا، ومـن اال

 .مثل قال ـــ مال



 Morphological Levelالمستوى الّصرفي 2.
ـــة للبنـــاء الـــّداخلي للكلمـــة، وفـــي هـــذا المســـتوى نتعامـــل مـــا يطلـــق عليـــه           المـــورفيموهـــو الّدراســـة العلمّي

Morpheme  ن
 
ليــه، فــال بــّد ا ــذي تنتمــي ا 

ّ
صــغر وحــدة لهــا معنــى، وحّتــى تّتخــذ الكلمــة داللــة الّنــوع ال

 
وهــو ا

خذ الّشكل المطلوب مثال
 
 :يكون لها بناء خاص وهذا البناء عبارة عن قالب نضع فيه الكلمات لتا

ـــــب فعـــــل    ذهـــــب    ـــــة  + فعـــــل مـــــاض   القال ـــــاء فـــــي البداي ـــــذهب     ي ي
   القالب فعل  ا  بعد الّذال  +  فعل مضارع    (اسم فاعل) ذاهب 

و الفعـل الماضـي، ويـتّم االعتمـاد علـى الجـذور فـي تحديـد        
 
ّمـا المصـدر ا ويعتبر جذور الكلمات فـي العربّيـة ا 

 
 
تي غّيرت داللة الكلمة، ولعـّل معرفـة الكلمـات يسـاعدنا فـي فهـم لغـة الّطفـل وتطّورهـا حيـث يبـدا

ّ
ضافات ال اال 

تي تضـيف معـاني جديـدة، وبالّتـالي 
ّ
لى استخدام الّزيادة ال الّطفل بالّشكل البسيط للكلمات، ومن ثّم ينتقل ا 
تية
 
ّن الّصرف يدرس بناء الكلمة من الّداخل وما يعطيه من الّدالالت اال  :فا 

زمانه •
 
شكاله/    الفعل وا

 
 .الجنس/       العدد/     االسم وا



 :  Syntactic Levelالمستوى الّنحوي 3.
عطــاء المعنــى العــام،   وهــو دراســة بنــاء الجملــة الــّداخلي مــن حيــث ترتيــب الكلمــات فيهــا ودور كــّل كلمــة فــي ا 

ن تمتلـك مقّومـات 
 
، وحّتى تعطي الجملـة معنـى تاّمـا فـال بـّد لهـا مـن ا ذي يعطي معنى تاما 

ّ
والجملة هي البناء ال

ــداء  ظهــار االســتفهام والعــرض والّطلــب والّن ســاليب المســتخدمة فــي الجمــل ال 
 
الجملــة، كمــا وينــاقش الّنحــو اال

ساليب
 
 .وغيرها من اال



 :  Semantic Levelالمستوى المعنوي 4.
ّمـا      

 
يضـا، ا

 
وهو دراسة معـاني المفـردات ومـا يربطهـا مـن عالقـات، ومعـاني الجمـل ومـا يربطهـا مـن عالقـات ا

عــادة الّصــياغة  العالقــات التــي تــربط المفــردات فمنهــا الّتــرادف والّتضــاد، ومــن العالقــات التــي تــربط الجمــل ا 
ساس لمـا يسـّمى 

 
ّن هذا المستوى يضع حجر اال خرى والّتناقض، ومّما يجدر ذكره فا 

 
واعتماد جملة على جملة ا

 .Deep Structureبالبنية العميقة لّلغة 
فالّطفل يبني لغته معتمدا على هذه البنية وذلك بمقارنة الّلغـة المسـتخدمة فـي البيئـة المحيطـة بمـا تكـّون      

لديه، وبالّتالي يمتلك القدرة على فهم ما يقال وال يجد عبئا  في استيعاب الكم الكبير مـن الكلمـات والجمـل، 
ّن الــذي يمّيــز المعنــى  وقــد يخــرج الكــالم عــن المعنــى الحقيقــي وهــو مــا يطلــق عليــه المجــاز وكمــا هــو معــروف فــا 

 .الحقيقي عن المعنى المجازي هو السياق



 : Pragmatic Levelالمستوى االستخدامي  5.
و اســــتخدام الّلغــــة المناســــبة فــــي الموقــــف المناســــب فــــي المكــــان 

 
وهــــو مطابقــــة الكــــالم لمقتضــــى الحــــال، ا

كـثر من بعد
 
 :المناسب، وهنا يحكمنا ا

 ....... .محزن، سار، عادي ، : الموقف طبيعة•
 ......... .الّصف، البيت ، :  المكان•
 ......... .السن ، الجنس، الوضع االجتماعي ، : المشاركون•
 ........ ..دراسي، اجتماعي ، : الموضوع•

دوار  
 
خــــذ اال

 
تــــي تــــتحّكم باختيــــار المفــــردات والجمــــل وعلــــو الّصــــوت وانخفاضــــه، وا

ّ
بعــــاد الّســــابقة هــــي ال

 
فاال

 .والمبادرة، وشكل الموافقة والّرفض



ربعــة 
 
ّن للمحادثــة شــروطا ا ن نتوّقــف عنــد مفهــوم المحادثــة حيــث ا 

 
ــّد مــن ا وحّتــى ننــاقش هــذا المســتوى فــال ب

 :وهي
و ما نعتقد به: الّنوعّية•

 
 .من حيث الّصدق ا

 "خير الكالم ما قّل ودّل " من حيث الّدّقة : الكمّية•
 .عدم الخروج عن الموضوع والّتشتت: بالموضوع االرتباط•
سلوب•

 
 .الوضوح والبعد عن الغموض: والّطريقة اال
تمـام        كـثر من وسـيلة ال 

 
ّنما هناك ا هّم الوسائل في الّتواصل وال تعتمد على الكالم فقط وا 

 
ّن المحادثة هي ا ا 

نجاز الغرض منها  :المحادثة وا 
 .اللفظي/ الّتواصل الّلغوي •
 .غير اللفظي/ الّتواصل غير الكالمي •
 .الّتنغيم، حّدة الّصوت، علو الّصوت وانخفاضه•
 .الّتواصل بالّنظر•



ربعـة الّسـابقة  
 
ّن المسـتويات اال والمسـتوى  Phonological Levelالمسـتوى الفونولـوجي ) مّمـا يجـدر ذكـره فـا 

 Semanticوالمسـتوى المعنـوي   Syntactic Levelوالمسـتوى الّنحـوي  Morphological Levelالّصـرفي 
Level  ) ّن المسـتوى االسـتخدامي يعتبـر

 
ن كان يداخلها بعض الّتوجيه، غيـر ا  بدون قصد وا 

تكـتسب اكـتسابا 
 .متعّلما  مع قليل من االكـتساب

لى مكان تقسيمها ا   :ولو استعرضنا مكّونات الّلغة فسيكون باال 
 :Form الّشكل1.

 Morphologicalوالمسـتوى الّصـرفي   Phonological Levelوينضـوي تحتـه المسـتوى الفونولـوجي           
Level  والمستوى الّنحويSyntactic Level . 

 :Content المحتوى2.
 .Semantic Levelوينضوي تحته المستوى المعنوي           

 :Use االستخدام3.
 .Pragmatic Levelوينضوي تحته المستوى االستخدامي            





طفال   
 
 :مراحل تطّور الّلغة عند اال

تــي لهــا 
ّ
ن نلقــي الّضــوء علــى بعــض الجوانــب ال

 
حّتــى نتعــّرف مراحــل تطــّور الّلغــة ال بــّد لنــا مــن ا

 :عالقة وثيقة بهذا الّتطّور 
ال بــّد للّطفــل حّتــى يكـتســب الّلغــة مــن تــوافر شــروط وهــي الّلياقــة الّصــحّية، وال بــّد مــن 1.

 .وجود مدخالت
همّيــة المــدخالت مــن البيئــة 2.

 
ــا بــدون تــدريب، حيــث تظهــر ا طفــال نظامــا لغوّي

 
يكــّون اال
 .المحيطة

تــي 3.
ّ
يتعــّرض الّطفــل بشــكل مباشــر للبنيــة الســطحّية ويبنــي لنفســه البنيــة العميقــة، وال

بنية وجمل لم يسمعها من قبل
 
 .تمكنه فيما بعد من ابتكار كلمات وا

 .يكـتسب الّطفل لغته في وقت قصير4.



طفال   
 
 :مراحل تطّور الّلغة عند اال

 Pre-Linguistic Developmentالّتطّور ما قبل الّلغوي 

 .في هذه المرحلة يتواصل الطفل دون استخدام الكالم
 باكـتســـاب عــــدد مــــن المفـــاهيم

 
تـــي تعتبــــر ضــــرورّية للّتواصـــل الكالمــــي فــــي    Conceptsالّطفـــل يبــــدا

ّ
وال

 .المستقبل
فــي هــذه المرحلــة يقــوم الّطفــل بتخــزين القواعــد والقــوانين فــي دماغــه ويــتعّلم ويكـتســب بعــض المفــاهيم 

تي لن يقوى بدونها على بناء قدراته الّتواصلّية، ومن هذه المفاهيم
ّ
ساسّية ال

 
 :اال
خرين •

 
دراك الّذات واال  .ا 

 .مفهوم الحدث والفاعل والمفعول به •

ّن   دراك ا  صوات اختيار حيث من جوانبها بجميع الجملة بناء في جوهرّيا دورا يلعب المفاهيم هذه ا 
 
 اال

 المناسب واالستخدام الّصحيح، الّنحوي والّترتيب المناسب، المعنى ذات المطلوبة، للكلمات المناسبة
 .المعاش الحياة واقع في



لى عّدة مراحل  Starkوبناء على دراسات  ّننا نستطيع تقسيم هذه المرحلة ا   :فا 
ولـى

 
صـوات االنعكاسـّية  First Stage: المرحلـة اال

 
، وتمتـد مـن المـيالد حتـى شـهرين، Reflexive Soundsاال

 :وتتمّيز بـ
صوات االنعكاسّية •

 
 .وتكون كرد فعل للمثيرات المحبطة: اال

 .ويستخدم الّطفل البكاء لتلبية حاجاته تبعا الختالف نغمته: البكاء •
حــداث صــوت نتيجــة النــدفاع الهــواء : Burpingالّتجّشــؤ  • خــراج الحليــب الزائــد عــن حاجــة الّطفــلإ وبالّتــالي ا  ا 

صوات مجهورة
 
عضاء الّصوت، وغالبا  ما تكون هذه اال

 
صوات على تدريب ا

 
 .في ممر الصدر، وتعمل هذه اال

شـهور،  5:  2، وتمتـد مـن Cooing & Laughterمرحلـة الهـديل والّضـحك   Second Stage:المرحلـة الّثانيـة
صوات المريحة، وتّتسم هذه المرحلة بـ

 
 :ويطلق عليها مرحلة اال

صوات شبيهة بالعلل •
 
 .ا

سبق •
 
صوات شبيهة بالّسواكن، وغالبا  ما تكون الّسواكن الخلفّية ا

 
 .ا

رادّية باالختفاء • صوات غير اال 
 
 اال
 
 .تبدا



و المناغاة   3rd Stage: المرحلة الّثالثة
 
ة ا
 
با
 
 :شهور وتتمّيز بـ 8:  4، وتمتّد من Babblingالبا

صوات بالحّدة العالية •
 
 .بدء الّسواكن بالّظهور وتتمّيز هذه اال

صوات البلعومّية بالّظهور  •
 
 .بدء اال

نفّية •
 
صوات اال

 
 .قد تظهر بعض اال

 
ة المتكّررة   4th Stage: المرحلة الّرابعة

 
با
 
 :شهرا وتّتسم بـ 12: 6، وتمتّد من Reduplicated Babblingالبا

صوات العلل والّسواكن •
 
نتاج سلسلة من ا  .بدء ا 

 بالعلل •
 
تي تبدا

ّ
نتاج المقاطع ال  .ا 

نفّية •
 
صوات الّشفوّية والّلثوّية واال

 
 .ظهور اال

صوات مكّررة مثل بابا، مامـا، تشـتش، 
 
ّن المقاطع الّناتجة هي عبارة عن ا

 
وقد سميت هذه المرحلة بالمكّررة ال

 .نونو ، دودو



 :شهرا وتّتسم بـ 18:  9، وتمتّد من Jargonمرحلة الّلغة الخاّصة   5th Stage :المرحلة الخامسة
طول •

 
 .تبدو المقاطع ا

لى الوقفّيات والعلل • صوات االحتكاكّية ا 
 
 .تضاف اال

 (.تداخل جانبي الّدماغ ) ظهور الّتنغيم تعبيرا عن الحالة الّنفسّية  •
ّنها خاّصة بالّطفل •

 
ي ا

 
نتاج كلمات يستخدمها الّطفل وال يستخدمها الكبار ا  .ا 

ّنمـا يحـدث نتيجـة    • لـى مرحلـة الكلمـات ا  و االنتقال من مرحلة مـا قبـل الّلغـة ا 
 
ّن الّتحّول ا

 
ريك لينبرج ا اقترح ا 

ولـى مـن عمـر 
 
لتغّيرات جوهرّية في نمـو الجهـاز العصـبي للّطفـل وهـذا الّنمـو غالبـا  مـا يحـدث بعـد نهايـة الّسـنة اال

 .الّطفل



و الّلغوي الّتطّور 
 
 :Linguistic Stage الكالم مرحلة ا

لى ثالثة مراحل وهي  :وتقسم هذه المرحلة ا 
 :One Word Sent جملة الكلمة مرحلة .1

ن بها ويقصد
 
ّنما الكلمة هذه ينتج عندما فالّطفل جملة، عن الكلمة تعّبر ا  جملة بها يقصد ا 

ن المعنى، تاّمة
 
ل كا

 
ّمه عن الطفل نسا

 
ن يقصد فهو مطبخ، :فيقول ا

 
 .المطبخ في ماما :يقول ا

 :بـ المرحلة هذه وتّتسم
ّن 1.

 
نتاج على القدرة ا ّول ا 

 
لى طفل من تختلف كلمة ا خر ا 

 
تي للبيئة تبعا ا

ّ
 ولجوانب الّطفل فيها يعيش ال

 .المختلفة الّنمو
طفال معظم2.

 
ولى كلمتهم ينتجون اال

 
 الكلمات هذه تكون ما وغالبا .لغوّي  سياق في وضعها دون اال

سماء
 
شياء ا

 
و الّلعبة مثل، من متحّركة ال

 
لخ ............ ، القطة ا  .ا 

.3 
 
طفال يبدا

 
نتاج اال تي الكلمات با 

ّ
همّية تشّكل ال

 
 .لعبة عصير، بابا، ماما، مثل من لهم بالّنسبة خاّصة ا



و الّلغوي الّتطّور 
 
 :Linguistic Stage الكالم مرحلة ا

لى ثالثة مراحل وهي  :وتقسم هذه المرحلة ا 
 :One Word Sent جملة الكلمة مرحلة

تي الكلمات بعض ظهور 4.
ّ
 .الخروج على لتدل / باي :مثل من الحدث على تدل ال

تي الكلمات بعض ظهور 5.
ّ
ساسا تشكل ال

 
 عن الّتعبير :مثل من والّتواصل االجتماعّية للعالقات ا

نتاج في جوهرّيا دورا اللهجات وتلعب .هات ب والّطلب بال، والّرفض بنعم الموافقة تي الكلمات ا 
ّ
 ال

ن ونستطيع .ورغباته حاجاته عن للّتعبير الّطفل يستخدمها
 
ّن  نعتبر ا

 
لى المرحلة هذه في الّطفل ا  وا 

ة كبيرة درجة
 
الّ  يصدر وال المحيطة للبيئة مرا  .عنها ا 

طفال يتحّدث6.
 
 .والّطلب الّتمّلك، وهما دافعين لخدمة المرحلة هذه في اال

دراكه المرحلة هذه في الّطفل يظهر7.  .والمكان به والمفعول الفعل من كّل  لدور  ا 



و الّلغوي الّتطّور 
 
 :Linguistic Stage الكالم مرحلة ا

لى ثالثة مراحل وهي  :وتقسم هذه المرحلة ا 

 :One Word Sent جملة الكلمة مرحلة
ولى كلمة 50 لـ حديثة دراسة وفي

 
تي اال

ّ
طفال، بعض ينتجها ال

 
لى الكلمات  Nelson صّنف اال  ست ا 

 :وهي فئات
سماء •

 
 .العاّمة اال

سماء •
 
 .الّنوعّية اال

 .الفعل كلمات •
 .الّصفات •
 .اجتماعّية شخصية كلمات •
 .وظيفّية كلمات •



و الّلغوي الّتطّور 
 
 :Linguistic Stage الكالم مرحلة ا

لى ثالثة مراحل وهي  :وتقسم هذه المرحلة ا 

 :Two Word Sent جملة الكلمتين مرحلة2.
لى الّطفل يصل ما وغالبا   الّطفل، لغة ارتقاء قي الّتالية الخطوة وهي  لى عشر الّثامن الّشهر في الرحلة هذه ا   ا 

سماء المرحلة هذه في وتضم العشرين، الشهر
 
فعال اال

 
دوات وكذلك والّصفات واال

 
 والّضمائر، اال

بداعيا   جديدا   الكالم ويكون  :بـ المرحلة هذه وتّتسم ،الراشدين كالم من نسخة وليس وا 

 :Three Word Sent جملة كلمات الّثالث مرحلة3.
كـثر الّتحديد على قدرته تزداد وكذلك وضوحها ويزداد االكـتمال، من المرحلة هذه في الطفل جملة وتقترب

 
 ا

كـثر،
 
لى الوظيفّية الكلمات وهو جملته في جديد عنصر ويدخل فا  ما ولكن المضمون، كلمات جانب ا 

فراد الجمل عالمات في الخلط بعض هناك يزال نيث الّتذكير وعالمات والجمع والتثنية واال 
 
 والّتا

خرين مع الّلغوي الّطفل تفاعل ويزداد الّضمائر، واستخدام
 
نماطه، مفرداته ازدياد مع اال

 
ّثر وا

 
 بما فيتا

 .المشاركة ويحاول يسمع



ّخر لغويا  
 
 :الّسمات العاّمة للّطفل المتا

ّخر الّطفل يظهر
 
 صفة االختالف هذا يصبح بحيث الجوانب، بعض في الّطبيعي الّطفل عن مختلفا   لغوّيا   المتا

طفال من غيره عن تمّيزه
 
 :الجوانب هذه بين ومن اال

 :الّتالية المؤّشرات خالل من المشكالت هذه وتظهر :االستيعابيــــة / ـةـاالدراكيـ غـــةالل

وامر يفهم ال•
 
  .الزمني عمره حدود وفي عليه تلقى التي البسيطة اال

ساسية للمفاهيم يفتقد•
 
 .( ....... ، الحجم اللون، ويسار، يمين الزمن، الشكل، االتجاه، المكان، ) مثل اال

 .( الزمني عمره حدود في ) والجمع والمثنى والمفرد والمذكر المؤنث بين التفريق يستطيع ال•

وامر فهم في الّطفل فشل•
 
تي اال

ّ
 .معها الّتعامل عن وعجزه عليه تلقى ال

ّنه الّطفل ظهور •
 
 .سمعه سالمة من الّرغم على Inattentive منتبه غير وكا

 .المجّردة الكلمات فهم في صعوبة الّطفل يظهر•

 .الّزمن مفهوم في خلطا   الّطفل يظهر•



 :ـةـالتعبيريــ اللغـــة
 :الّتالية المؤّشرات خالل من المشكالت هذه وتظهر

كـثر جملة تكوين يستطيع وال واضحة، غير اللغة
 
 .كلمة من ا

السابق اليوم في حدث شيء عن يتحدث عندما الماضي صيغ استعمال يستطيع ال. 

فكار، عن التعبير يستطيع ال
 
 .( كـتابي هذا ) الملكية صيغ مثل اال

قل متوسطها في التعبيرية اللغة
 
 .( فهم؟ ماذا ) االستقبالية اللغة من ملحوظ بشكل ا

الجر وحروف المختلفة الضمائر استخدام يستطيع وال متنوعة غير بسيطة مكـتملة غير الجمل. 

المعرفية ال استخدام يستطيع ال. 

ّخر لغويا  
 
 :الّسمات العاّمة للّطفل المتا



 :االجتماعيـــــة السمات

 :الّتالية المؤّشرات خالل من المشكالت هذه وتظهر
فل لدى تظهر صدقائهإ مع الّتعامل في مشكالت الطّ و عدوانيا   يظهر فقد ا   .منعزال   ا 

صدقائه اختيار في رغبة الّطفل لدى تظهر  .سّنا   يصغرونه مّمن ا 

حباط عالمات بعض لديه تظهر قد  .والّضجر اال 

 :الجسميـــــة السمات

 :الّتالية المؤّشرات خالل من المشكالت هذه وتظهر
  ّخر الّطفل يظهر ما غالبا

 
قرانه عن يختلف ال بمظهر لغوّيا   المتا  .ا 

سنان نمو في مشكالت من يعاني قد
 
و اال و الحلق، في انشقاق من ا   قد مّما الّتنفسيإ الجهاز في الحساسّية فرط من ا 

و الّسمع، في فقدان من يعاني وقد متالحقة، برد لنوبات يعّرضه فراز ا   .ملحوظ بشكل الّلعاب ا 

ّخر لغويا  
 
 :الّسمات العاّمة للّطفل المتا



 :تعريف االضطرابات اللغوية

 :Aram  لـ الّلغوّية االضّطرابات ريفتع
طفال تتضّمن الّلغوّية االضّطرابات "    

 
ذين اال

ّ
لى تعود ،مضّطربة لغوية سلوكيات من يعانون ال  في تعّطل ا 

تي ،الّلغة معالجة وظيفة
ّ
نماط شكل على تظهر ال

 
داء من مختلفة ا

 
 المحيطة الّظروف بواسطة وتشّكل ،اال

ذي المكان في
ّ
 "فيه تظهر ال

ّنه يتكّون من خمسة عناصر وهي
 
 :لو دّققنا الّنظر في هذا الّتعريف سنالحظ ا

طفال1.
 
 .اال

 .المضّطربة الّلغوّية السلوكيات2.
 .الّلغة معالجة وظيفة في المضّطربة السلوكيات ارتباط3.
نماط شكل على الّلغوّية االضّطرابات تظهر4.

 
داء من ا

 
 .الّلغوّي  اال

نماط تشكيل5.
 
 .المحيطة البيئية بالّظروف اال



 :تعريف االضطرابات اللغوية

ّول العنصر
 
طفال :اال

 
   اال

ّن     ذي العمر هو الّطفولة عمر ا 
ّ
ّن  لغوّية، نظر وجهة ومن البلوغ، سّن  وحّتى الوالدة منذ يمتّد  ال  الّطفل فا 

 عشرة الّثانية سن يعتبر ولكن المدرسة، لدخول مهيئا يكون بحيث الخامسة، عند الّلغة مكّونات يكـتسب
لى ينتقل بحيث الّطفل، عمر في الحرجة الفترة هو مكان سبق ما على بناء البلوغ، سّن  ا  طفال تقسيم باال 

 
 اال

ذين
ّ
لى لغوّية باضّطرابات يصابون ال  :وهما قسمين ا 
ولئك•
 
طفال ا

 
ذين اال

ّ
ساسية الفترة في لغتهم تضّطرب ال

 
 الخامسة، سّن  قبل ما وهي ،الّلغة الكـتساب اال

ّن  ما ولسبب ولكن طبيعّيا تطّورا حياتهم بداية في يظهرون حيث عاقة يتعّرض عندهم الّلغة تطّور  فا   لال 
خر،

 
ن المحتمل ومن والتا

 
عاقة هذه في الّسبب يكون ا و لحادث، الّتعّرض اال 

 
ّي  ا

 
و عصبي، سبب ا

 
 ا

و فيروسي،
 
 .الحرارة درجات في مفاجئ الرتفاع ا

ولئك •
 
طفال ا

 
ذين اال

ّ
ساسّية الفترة بعد لغتهم تضّطرب ال

 
ي ،الّلغة الكـتساب اال

 
 وحّتى الخامسة سن من ا

 .عشرة الّثانية سن



 :تعريف االضطرابات اللغوية

 المضّطربة الّلغوّية السلوكيات :الّثاني العنصر
ن يجب   

 
لى السلوكيات على حكمنا في نستند ا و االختبارات مثل من ومثبتة مدروسة حقائق ا 

 
 الّتوقعات ا

ّننا وبما المدروسة، العلمّية
 
ّن  يعني فهذا مضّطربة، لغوّية سلوكيات عن نتحّدث ا

 
 تقع االضّطرابات هذه ا

 :وهي الّلغة مستويات ضمن
 :Form الّشكل
 Morphological الّصرفي والمستوى Phonological Level الفونولوجي المستوى تحته وينضوي

Level الّنحوي والمستوى Syntactic Level . 
 :Content المحتوى

 .Semantic Level المعنوي المستوى تحته وينضوي 
 :Use االستخدام
 .Pragmatic Level  االستخدامي المستوى تحته وينضوي



 :تعريف االضطرابات اللغوية

 الّلغة معالجة وظيفة في المضّطربة السلوكيات ارتباط :الّثالث العنصر
  يكون ما غالبا   

 
نواعها اختالف على السلوكيات منشا ت فقد المنطلق هذا ومن الّدماغ، في ا 

 
 رسم تحاول مختلفة نماذج نشا

تي المراحل وكذلك الّدماغ، في الّلغوي السلوك حصول لكيفّية تصّور 
ّ
ّن  وبالّتالي بها، يمر ال  على القدرة تمتلك الّنماذج هذه فا 

عادة تي الّلغوّية السلوكيات وربط ا 
ّ
ّن  الّدماغ، في الّداخلّية بالعملّيات مالحظتها يمكن ال صابة وا  ّي  ا   تكّون سير خطّ  من جزء ا 

 .الّلغة في اضّطراب شكل على ينعكس السلوك هذا

ذي الّنموذج نتناول وسوف
ّ
رام طّوره ال

 
 Child Language الّطفل عند الّلغة معالجة نموذج عليه ويطلق ا

Processing Model . 

لى الّنموذج هذا ويهدف يجاد وذلك الّداخلّية، بالعملّيات الّلغة نتاجات ربط ا   هذا ويتكّون بينها، فيما منطقّية عالقات با 
ساسّية وحدات ثالث من الّنموذج  :البعض بعضها على معتمدة مترابطة، ا 

ولى الوحدة
 
لى  Speech  الكالم انتقال :اال  Language لغة ا 
لى الّلغة انتقال :الّثانية الوحدة لى وعودتها  Thought فكرة ا   لغة ا 
لى الّلغة تحويل :الثالثة الوحدة  كالم ا 



 :تعريف االضطرابات اللغوية

نماط شكل على الّلغوّية االضّطرابات تظهر :الّرابع العنصر
 
داء من مختلفة ا

 
ّنها حيث الّلغوي، اال  تختلف ا 

خر طفل من
 
، نفسه الّطفل وفي ال حيانا 

 
شكال هذه ومن ا

 
 :اال

 .والّصياغة الّتشكيل في المحّدد العجز •
داء في العام الّضعف •

 
 .اال

لى الميل • عادة ا   .اال 
 .االستيعابي العجز •

 
نماط تشكيل :الخامس العنصر

 
ّما وهي ،المحيطة البيئّية بالظروف اال ن ا 

 
ّما خارجّية تكون ا ن وا 

 
 تكون ا

  .داخلّية
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 :التقييـــــــم

ساسّية للّتقييم
 
 :المهام اال

و عدم وجوده •
 
ّخر الّلغوي ا

 
 .تقرير وجود الّتا

يجابّيـات  • الوصف الّدقيق للمستوى الحالي للغة الّطفل من حيث نقاط القّوة والّضـعف وذلـك بـذكر اال 
همّية كبيرة في وضع الخّطة العالجّية

 
 .والّسلبيات على حّد سواء لما لهذا الوصف من ا

و الّضـعف العـام  •
 
ّخر الّلغوي من مثـل الّضـعف الّسـمعّي ا

 
ثر المتبادل مع الّتا

 
تحديد المشكالت ذات اال

تي
 
ّن شموليته تزّودنا باال ، حيث ا  ن يكون الّتقييم شامال 

 
 :في القدرات الجسمّية، كما ويجب ا

نتاج1. فل الّلغوي الراهن في كال الجانبين اال 
ّ
دراك ) ي ـي واالستيعابـالحصول على وصف دقيق لوضع الط / اال 

 (.التعبير / الفهم 
 .القدرة على بنا تصّور مستقبلّي لسير العالج2.
ثنـاء فتـرة العـالج مـن قبـل المعـالج، 3. لـى تعامـل خـاص ا  تي تحتـاج ا 

ّ
المعلومات المهّمة عن جوانب الّضعف ال

هل
 
 .ومن قبل اال

هل والّطفل4.
 
 .المعلومات الكافية عن بيئة الّطفل الّلغوّية، وبالّتالي شكل الّتفاعل القائم بين اال
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 قائمة تقديـــر المهـــارات اللغويـــة
طفــــــــال ـ من عمــر 

 
 سنـــوات 6:  2لال

 .ما بين السنة الثانية والثالثة1.
 .ما بين الثالثة والرابعة2.
 .ما بين الرابعة والخامسة3.
 .ما بين السنة الخامسة والسادسة4.



ّخر لغويا  
 
 :الّسمات العاّمة للّطفل المتا

 ال يستطيع يستطيع المهـــــارات اللغويـــــة م

 ما بين السنة الثانية والثالثة
عضاء جسمه عندما يطلب منه ذليؤشر   1 لى ا   .كا 
و مع لعبتيدخل   2  .هفي حوار مع نفسه ا 
ل   3

 
شياء باستخدام ماذا؟ يسا

 
ين؟..... عن اال  .ا 

ريد: جمل نفي مكونة من كلمتين مثليستخدم   4  .ال ا 
نواع الجمع مثليستخدم   5 والد، بنات : بعض ا   ....يلعبون ، سيارات، ا 

لى تصل   6  .كلمــة 450حصيلة مفرداته ا 
ل عن عمر يجيب   8

 
صابعه عندما يسا

 
 .هعن اسمه عندما يطلب منه ذلك ويجيب با

فعال في جمل بسيطة مثليستطيع   9
 
سماء واال

 
ن يربط اال  .ماما راحت: ا 

 .باكر ، اليوم: بعض المفاهيم البسيطة للوقت مثليعرف   10



ّخر لغويا  
 
 :الّسمات العاّمة للّطفل المتا

 ال يستطيع يستطيع المهـــــارات اللغويـــــة م

 ما بين السنة الثانية والثالثة
ن يذكر اسمهيستخدم   11 نا ـ بدل ا   .ـ ا 
لي ـيحاول   12 نظر ا 

خرين ـ ا 
 
ن يجذب انتباه اال  .ا 

قرانه ومع الكباريتحدث   13  .مع ا 
و الضربيحل   14  .المشاكل بدال  من البكاء ا 
سئلة يجيب   15 ين؟؟ " على ا   ."ا 
لوفةيسمي   16

 
شياء والصور الشائعة الما

 
 .اال

 .جمل بسيطة فيها ضمائر غير مناسبةيستخدم   17
 .كبير وصغيريعرف   18
ن يركب يستطيع   19 لوان مع نظائرها 4:  3ا   .ا 



ّخر لغويا  
 
 :الّسمات العاّمة للّطفل المتا

 ال يستطيع يستطيع المهـــــارات اللغويـــــة م

 ما بين الثالثة والرابعة
ن يسرد قصيستطيع   1  .ةا 
 .كلمات 5:  4جمل طويلة مكونة من يستخدم   2
لى تصل   3  .كلمــة 1000مفرداته ا 
قل لون واحديستطيع   4

 
ن يسمي على اال  .ا 

 ".صغير وكبير " ،"في النهار " ،"في الليل " ،"البارحة " مفردات مثل يفهم   5

6   
لى طلبات مثل يبدا   ".ضع المكعب تحت الطاولة " في االستجابة ا 

خير، واسم الحي الذي يعيش فيهيعرف   7
 
ول واال

 
 .اسمه اال



ّخر لغويا  
 
 :الّسمات العاّمة للّطفل المتا

 ال يستطيع يستطيع المهـــــارات اللغويـــــة م

 ما بين الرابعة والخامسة
 .تكلما 5:  4جمل طويلة مكونة من يستخدم   1
 .الفعل الماضي استخدام صحيحيستخدم   2
لى تصل   3  .كلمــة 1500مفرداته ا 
خضريعرف   4

 
صفر، واال

 
زرق، اال

 
حمر، اال

 
 .اللون اال

 .بين شكل المثلث والدائرة والمربعيفرق   5
 ".في الليل " ،"بعدين " ،"في الصباح " يفهم   6

تمنى " بمفردات فيها نوع من التخيل يتحدث   7 نا ا   ".ا 

سئلة يكـثر   8
 
 ".لماذا ؟؟ " ...... " من ؟؟ " في اال



ّخر لغويا  
 
 :الّسمات العاّمة للّطفل المتا

 ال يستطيع يستطيع المهـــــارات اللغويـــــة م

 ما بين السنة الخامسة والسادسة
 .كلمات 6:  5جمل طويلة مكونة من يستخدم   1
لى تصل   2  .كلمة 2000مفرداته ا 
شياء يتحدث   3

 
كل بالملعقة " عن وظائف اال

 
نت تا شياء مصنوعة من ماذا" ا 

 
 .ويعرف اال

 .فوق، خلف، بعيد، قريب: المفردات المكانية مثليعرف   4

 .عنوانهيعرف   5
 .العملة المحلية كالدرهم والريال والجنيه والديناريعرف   6
 .كبير/صغير: نقيض الكلمات مثليعرف   7
 ".مختلف "و " نفس الشيء " يفهم   8

شياء 10يعد   9  .ا 
 .بين يده اليمنى واليسرى يميز   10
نواع الجمل البسيطة والمركبةيستخدم   11

 .كل ا 



 .Hospitality .الضيافــــة



Famous People Who Stutter  
Stuttering didn't stop them! Don't let it stop you ...  



 الطالقة الكالميةاضطرابات 

Fluency Disorders 
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   اضطرابات الطالقة
(  ـ اللجلجة التلعثم) التأتأة 



ن به التنبؤ كنيم ،تطوريا   مسارا   ويتبع الطفولة في يحدث تطوري  طراباض       ا 
سباب ،عالج بدون ترك

 
 بشكل التواصل يظهر حيث غالبا   معروفة غير ال

خرى  ظاهرة اتيسلوك المصابين لدى ويكون الطبيعي الوضع عن مختلف
 
 وا

   .ظاهرة غير
What is stuttering? 
Stuttering affects the fluency of speech. It begins during childhood and, in some 
cases, lasts throughout life. The disorder is characterized by disruptions in the 
production of speech sounds, also called "disfluencies." Most people produce 
brief disfluencies from time to time. For instance, some words are repeated and 
others are preceded by "um" or "uh." Disfluencies are not necessarily a 
problem; however, they can impede communication when a person produces too 
many of them. 

   اضطرابات الطالقة
(  ـ اللجلجة التلعثم) التأتأة 



191 

ة ( 1955 ) جونسون وندل يعرف
 
تا
 
نها : بقوله موضوعيا   التا يقاع على يؤثر اضطراب ا   في تتمثل الكالم ا 

ثناء متقطع توقف
 
صوات تشنجي وتكرار الكالم ا

 
  صراع خبرة هي اللجلجة ــــ لال

 
 في المتلجلج رغبة من تنشا

  . المتوقعة اللجلجة تجنب في الرغبة مقابل التحدث
 

 ال ( 1959 ) دومينيك  بارا بار وتصف
 
تا
 
نها ةتا

 
زمات بسبب بسالسة الكالم تدفق في اضطراب : با

 
 توقفية ا

 . ( الصياغة ) والتشكيل والنطق التنفس بوظائف مرتبط وتكرارية
 

خرى  نظر وجهة وهناك
 
  ) شيهـان جوزيف يعتنقها بالتعلم مكـتسبا   سلوكا   بوصفها اللجلجة بخصوص ا

لى ينظر فهو ( 1958 نها على اللجلجة ا 
 
 المتلجلج رغبة ــ متعارضين رغبتين بين صراع وجود نتيجة تحدث ا

 .الكالم عن االمتناع في رغبته نفسه الوقت في و الكالم في
 

ن ( 1969 ) بلودشتين ويرى 
 
شكال من قصوى درجة تمثل اللجلجة ا

 
 .العادية الطالقة عدم ا

ة تعريف 
 
تا
 
 : Stutteringالتا

   اضطرابات الطالقة
(  ـ اللجلجة التلعثم) التأتأة 



 :  وهي( الرئيسية ) السلوكيات الظاهرة 

عادة1. عادة وهي :   Repetitionاال  و صوت ا 
 
و مقطع ا

 
ثناء كلمة ا

 
  .الكالم ا

كـثر صوت مد هوو : Prolongation طالةاال  2.
 
 .الالزم من ا

صوات بعض نطق تسبق سكون ترةف : Blockage التوقفات3.
 
   .اال

What are signs and symptoms of stuttering? 
Stuttered speech often includes repetitions of words or parts of words, as well as prolongations of speech sounds. 
These disfluencies occur more often in persons who stutter than they do in the general population. Some people 
who stutter appear very tense or "out of breath" when talking. Speech may become completely stopped or blocked. 
Blocked is when the mouth is positioned to say a sound, sometimes for several seconds, with little or no sound 
forthcoming. After some effort, the person may complete the word. Interjections such as "um" or "like" can occur, 
as well, particularly when they contain repeated ("u- um- um") or prolonged ("uuuum") speech sounds or when 
they are used intentionally to delay the initiation of a word the speaker expects to "get stuck on." 

   اضطرابات الطالقة
(  ـ اللجلجة التلعثم) التأتأة 



Some examples of stuttering include:  
 

1." W- W- W- Where are you going?" (Part-word repetition: The person is 
having difficulty moving from the "w" in "where" to the remaining sounds 
in the word. On the fourth attempt, he successfully completes the word.) 

 
 

2." SSSS ave me a seat." (Sound prolongation: The person is having 
difficulty moving from the "s" in "save" to the remaining sounds in the 
word. He continues to say the "s" sound until he is able to complete the 
word.) 

 
 

3."I'll meet you - um um you know like - around six o'clock." (A series of 
interjections: The person expects to have difficulty smoothly joining the 
word "you" with the word "around." In response to the anticipated 
difficulty, he produces several interjections until he is able to say the 

word "around" smoothly.) 

   اضطرابات الطالقة
(  ـ اللجلجة التلعثم) التأتأة 



 :(الثانوية ) السلوكات غير الظاهرة 

زق التلعثم  مثل : سلوك الهروب 
 
حيث يستخدم كمحاولة للخروج من ما
صوات غير الزمة

 
دخال ا س، طرف العين، ا 

 
 . حركات الرا

، الوقف واستخدام مترادفات لهامثل تغير الكلمة : سلوك االجتناب 
نه سيتلعثم

 
ثناء الكالم، وتستخدم عندما يتوقع الشخص ا

 
 . ا
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   اضطرابات الطالقة
(  ـ اللجلجة التلعثم) التأتأة 



ةمــن خــالل ممارســته لعــالج مرضــى ال( 1972)يصــف ميريــل مــورلى 
 
تــا
 
بعــض المظــاهر التــي  تا

ثناء الكالم
 
 : منها ، تبدو على المتلجلج ا

كـتــاف وتحريــك الــذراع واحمــرار الوجــه والعنــق •
 
طــالق عــدة  رفــع اال ثــم يتبــع هــذا ا 
 .كلمات

خـره وبـروز سـريع وارتـداد  •
 
حيانا  تكون محاوالت الكالم مرتبطة بفـم مفتـوح عـن ا

 
ا

 .للسان مرتبط بانقباض في التنفس والذي يسبب اختناقا  
مامية وخلفية تشبه الرقص •

 
 .يكاد التوتر يبدو على الجسم كله مع حركات ا

خراج الصوت مع ظهـور صـوت حنجـري  • عاقة كاملة ال  لف االنقباض من ا 
 
حيانا  يتا

 
ا

ثناء التنفس
 
 .ثم يتبع ذلك نطق عدة كلمات عند الزفير، طويل ا

   اضطرابات الطالقة
(  ـ اللجلجة التلعثم) التأتأة 
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 نظريات تفسيـــــر 
 
تا
 
 ةالتا

 

وال  
 
ةتفسير :  ا

 
تا
 
 :  تبعا  للعوامل الوراثية التا

 :نظرية السيطرة المخيــة
ةتفسير :  ثانيا  

 
تا
 
 :تبعا  للعوامل البيوكيميائية التا

 :  biochemicalنظرية الكيمياء الحيوية 
ةتفسير :  ثالثا  

 
تا
 
 :تبعا  للعوامل النيوفسيولوجية التا

ةتفسير :  رابعا  
 
تا
 
 :تبعا  للعوامل النفسية  التا

 :نظريـــــة الصــــراع
ةتفسير :  خامسا  

 
تا
 
 :تبعا  للعوامل البيئية االجتماعية  التا

ةالنظرية التشخيصية في 
 
تا
 
 : التا

   اضطرابات الطالقة
(  ـ اللجلجة التلعثم) التأتأة 
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ن تؤد يمورلي ولقد ذكر ميرل
 
 يبعض العوامل البيئية والشخصية التي من الممكن ا

ة مث
 
تا
 
 :ل ـــــللتا

 :ة ـــة المفاجئـــالصدمـ   1
 :الم ـــالوعي بالكـ   2
 :ة ـــتصحيح العيوب التعبيريـ   3
 :د ـــالتقليـ   4

 

   اضطرابات الطالقة
(  ـ اللجلجة التلعثم) التأتأة 
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ن تلك العوامل السابقة قد تساهم في نمو تدريجي ل(  1972) ولهذا يرى مورلي 
 
 ا

 
تا
 
 يمـورل ويويـر  ،ةلتا
حد المرضى البالغين الذي يتكلم عن بداية لجلجته كالتالي فيقول المريض

 
 :قصة ا

عاقــة كالميــة"         ي ا 
 
صــب بــا

 
علــى الكــالم  فقــد كنــت قــادرا  ، قبــل دخــولي المدرســة لــم ا

ي صــعوبة
 
 كـتابــا  ، دون ا

 
قــرا
 
دهــش الجميــع حينمــا ا

 
غــاني المدرســية كــامال   وكنــت ا

 
، مــن اال

ي طفـــل  وكـــان كالمـــي ســـليما  
 
 مثـــل ا

 
خـــذ الحضـــور  علمـــةالم توذات يـــوم حضـــر ، خـــرا

 
ال

 ، والغيــاب بالفصــل
 
ســف ذاكرتــي  ســمي كنــت عــاجزا  اعلــى  ينــادت توبــدا

 
جابــة لال عــن اال 

تــذكر كيــف كــان رد فعلــ
 
نــ، فيمــا بعــد يليســت قويــة ال

 
موجــود  يلكــن المدرســة اكـتشــفت ا

حرجتني فــي مواجهــة الفصــل
 
جــابتي علــى اســمي، فــا لتني عــن ســبب عــدم ا 

 
فشــعرت ، وســا

ستطيع الرد
 
تلجلج ، بالحرج ولم ا

 
ت ا

 
 .”ومن يومها بدا

   اضطرابات الطالقة
(  ـ اللجلجة التلعثم) التأتأة 
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ة 
 
تا
 
ساليب عــــــالج التا

 
 :ا

يقاعـــــي1.  .الكــــــالم اال 
 .تظليل الكالم2.
 .القراءة المتزامنة3.
خر التغذية المرتدة السمعية4.

 
 .تا

 .الضوضاء المقنعة5.

طالــــــــــــــــــة6.  .اال 

 .التحصين التدريجي7.

 .group therapyالعالج الجماعي 8.

 .Relaxationاالسترخاء 9.
بـــــــــاء10.

 
رشـــــــاد اال  .ا 

   اضطرابات الطالقة
(  ـ اللجلجة التلعثم) التأتأة 
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PFAGH  +  Sf Wf  +  Cs 

Ss  = ---------------------------------- 

M  +  Fl 

Severity of Stuttering in Terms of Prospective Therapy ( Prognosis )  

دنى للعالج المتوقع
 
ة في الحد اال

 
تا
 
  شدة التا

Where:  
P = vulnerability to penalties of stuttering 
F = frustration  حباط  اال 
A = anxiety  القلق 
G = guilt or shame و الحياء     الخجل ا 
H = hostility    العدوانية  
Sf = situation fears    مواقف الخوف
Wf = word fears و كلمات الخوف    لغة ا 
Cs = communication stress    ضغوط التواصل
M = morale or ego strength motivation +    قوة المعنويات و الحوافز

   المعززات ا 
Fl = fluency client already possesses  

   اضطرابات الطالقة
(  ـ اللجلجة التلعثم) التأتأة 



 دورة سلبيــــة 

 التفكيـــــــر 

ثناء الكالم 
 
 محاولة السخرية مني ا

 مشاعـــــر
حبــــاط إ قلــــق    ا 

 توتـــر بدنـــي
 عصبيــــة

  السلوك الناتـــــج
 تجنب بعض الكلمات والمواقف   ،تلعثم

   اضطرابات الطالقة
(  ـ اللجلجة التلعثم) التأتأة 



يجابيــــة   دورة ا 
 التفكيـــــــر 

طفال الذين يسخـرون 
 
 سخافـة اال

ثناء الكــالم 
 
 مني ا

 مشاعـــــر

كبــــــر
 
 ثقـــــة ا

 راحــــة 

 من الناحية البدنيــــــة

  السلوك الناتـــــج

كـثـــــــر  
 
 طالقــــــة ا

   اضطرابات الطالقة
(  ـ اللجلجة التلعثم) التأتأة 



لى  10:30 قصـيرة استراحـة   Short Break 11:00ا 



 اإلعاقــة السمعيــة

Hearing Impairment 



 اإلعاقة السمعية

 :السمع واإلنسان

 الوظائف من األذن بها تقوم اليت السمع وظيفة تعترب

 هذه بقيمة ويشعر احلي، للكائن واملهمة الرئيسية

 يتعلق ما لسبب السمع على القدرة تتعطل حني الوظيفة

 املثري انتقال يف السمع آليه وتتمثل نفسها، باألذن

 الداخلية األذن إىل ثم ومن الوسطى، األذن من السمعي

 العصيب اجلهاز إىل ثم ومن ـ السمعي ـ الرئيسي فالعصب

 .السمعية املثريات تفسر حيث املركزي
 الصوتية املوجات بتلقي تقوم األذن أن معنى

 عن الدماغ إىل تنتقل كهربائية موجهات إىل وحتويلها

 تلك ترمجة تتم الدماغ ويف السمعي، العصب طريق

 وحتى معنى، وإعطاؤها وتفسريها الكهربائية املوجات

 وأجزاء السمعي اجلهاز عمل معرفة علينا جيدًا ذلك نفهم

 .فيها جزء كل ووظيفة األذن



 اإلعاقة السمعية

 :تعريف اإلعاقة السمعية
من املصطلحات العامـة الـيت     Hearing Impairmentمصطلح اإلعاقة السمعية 

استخدمت لتميز أي فرد يعاني من فقدان السمع بغض النظر عـن درجـة القصـور    

السمعي اليت يعاني منها، ويف إطار هذا املصطلح العـام يتــم التمييـز بـني فئـتني      

 .Hard of Hearingوضعاف السماع  Deaf رئيسيتني هما الصـم
 

على أن احملك املستخدم للتميز بني الفئتني يتوقف على نوع التوجيه املهين الذي ينتمـي  

 .إليه أحد األخصائيني أو اآلخر، والذي غالبًا ما يكون توجيهًا فسيولوجيًا أو توجيهًا تربويًا



 اإلعاقة السمعية

 :املنظور الفسيولوجي

 :اجلدول التالي ميثل تصنيفًا لدرجات الضعف السمعي حسب شدة الفقدان السمعي

عاقة السمعية مستوى الخسارة السمعية بالديسبل  مستوى اال 

25  :40 dB    بسيطة جداSlight 

41  :50 dB   بسيطةMild 

51  :70 dB   متوسطةModerate 

71 :90 dB   شديدةSevere 

كـثر من 
 
 Profoundشديدة جدا   dB 90ا



 اإلعاقة السمعية

وهو كما ... وهناك تصنيف لإلعاقة السمعية تبعًا ملوضع اإلصابة أو الضعف يف األذن 

 :يلي

 ضعف السمع التوصيلي1.

 Conductive Hearing Loss 

 ضعف السمع احلسي عصيب2.

Sensor neural Hearing Loss 

 ضعف السمع املختلط3.

 Mixed Hearing Loss 

 ضعف السمع املركزي4.

Central Hearing Loss 

 



 اإلعاقة السمعية



 اإلعاقة السمعية



 اإلعاقة السمعية

 :تصنيف اإلعاقة السمعية تبعًا ملوضع اإلصابة أو الضعف يف األذن
 Conductive Hearing Lossضعف السمع التوصيلي  1.

وينتج عن أي اضطراب يف األذن اخلارجية أو الوسطى مينـع أو حيـد مـن نقـل املوجـات أو الطاقـة الصـوتية إىل        

 .األذن الداخلية

 Sensor neural Hearing Lossضعف السمع احلسي عصيب 2.
ويشري إىل حاالت الضعف السمعي الناتج عن أي اضطراب يف األذن الداخليـة، ويسـتخدم الـبعض هـذا املصـطلح      

 .لإلشارة إىل اضطرا بات العصب السمعي أيضًا

 Mixed Hearing Loss  ضعف السمع املختلط  3.

 .ويكون ضعف السمع خمتلط إذا كان الشخص يعاني من إعاقة توصيلية، وإعاقة حس عصبية يف الوقت نفسه

 Central Hearing Lossضعف السمع املركزي 4.
 .وينتج ضعف السمع املركزي عن أي اضطراب يف املمرات السمعية يف جذع الدماغ أو يف املراكز السمعية يف الدماغ



 اإلعاقة السمعية

 :املنظور الرتبوي
يركز املنظور الرتبوي على العالقة بني فقدان السمع وبني منـو الكـالم واللغـة، ويف حـني أن     

زمن اإلصابة بالقصور السمعي يعترب عاماًل من العوامل احلرجة من وجهة النظـر التعليميـة، فـإن    

املربني يفضلون أن حتل حمل مصطلحات الصمم الـوالدي والصـمم املكتسـب مصـطلحات أخـرى      

مثل ما قبل اللغة وما بعد تعلمها، الصمم قبل تعلم اللغة هو ذلك النوع الذي يوجد عند امليالد أو 

الذي حيدث قبل منو الكالم واللغة، أما الصمم بعـد تعلـم اللغـة فيشـري إىل فقـدان السـمع الـذي        

 .حيدث بعد أن يكون الفرد قد تعلم الكالم واللغة



 :مسعيًا املعاقني لألطفال والنفسية السلوكية اخلصائص
السلوكية اخلصائص. 

والشخصية والنفسية االجتماعية اخلصائص. 

والعقلية املعرفية اخلصائص. 

الرتبوية اخلصائص. 

اللغوية اخلصائص. 

 اإلعاقة السمعية



 :اإلرشادية وحاجاتهم مسعيًا املعاقني مشكالت
 .االستقالل إىل احلاجة1.

 .اهلوية فهم إىل احلاجة2.

 .النفسي األمن إىل احلاجة3.

 .الرفاق مجاعة إىل احلاجة4.

 .التواصل إىل احلاجة5.

 .الفسيولوجية التغريات فهم إىل احلاجة6.

 .األكادميي التحصيل مستوى رفع إىل احلاجة7.

 .للمهنة اإلعداد إىل احلاجة8.

 اإلعاقة السمعية



 :السمعية اإلعاقة ذوي الطلبة إرشاد

 

 .مسعيًا املعاقني األشخاص إرشاد أهداف

 

النفسي املرشد دور. 

السمعي األخصائي دور. 

واللغة النطق عالج اختصاصي دور. 

 اإلعاقة السمعية



 :اإلرشادية اخلدمات
النفسي اإلرشاد. 

الرتبوي اإلرشاد. 

األســـري اإلرشاد. 

 اإلعاقة السمعية



        زائــف                       مبالغ فيـه                        حقيقي            

 الشخص يدعي ضعف السمع     يوجد ضعف مسع حقيقي ولكن                    عضــــوي            

 املريض يـبــالغ فـيــه                                              

 

         

  طرفــي              خمتلـط                     مركزي                      

 األذن اخلارجية والوسطى والداخلية   نم  طرفـــــــي           السبب من جزع املخ            

 وعصب السمع      مركــــــزي                         واملراكز املخية              

 حسي عصيب     خمتلـط                          توصيلي                                

 السبب من األذن الداخلية     حسي عصيب            السبب من األذن اخلارجية         

 والعصب السمعي                  توصيلي  وغشاء الطبلة واألذن الوسطى               

   عصيب         خمتلط                    حسي                                                                 

  من العصب السمعي                 من القوقعة                                                                               

 أنـواع ضعــف السمــع

 اإلعاقة السمعية



Basic Hearing / Ear Tests 

• ABR: nerve function from ear to brain 

• ECoG: inner ear pressure ( Meniere’s ) 

• OAE: hair cell health 

• CAP: central auditory processing 

• ENG: balance testing, inner ear and brain 

contribution 

 اإلعاقة السمعية



Radiologic Tests 

• CT scan temporal bone (contains ear) 

– Look for infection, tumor, congenital defects 

• MRI Brain and internal auditory canal 

– Look for tumor, stroke, degenerative disorders 

• PET scan 

– Tumor 

 اإلعاقة السمعية



  (املعينات السمعيـــة ) لسماعــات ا

HERING AIDS  

   كهروصوتيــــة                                               ميكانيكيــــة                    

 وهي أنواع قدمية ال تستخدم حاليًا                                         

   فرديـــــــة          مجاعيـــــــة                            (البوق  ؛ املروحة ) مثل                

   تقليديـــــة               تقليديـــــة غري                     األشعة             التـرددات        كهرومغناطيسية       سلكية   

 
 أنواع تكنولوجيا متقدمة      زرع قوقعة       زرع أذن وسطى       شخصي  

     عن طريــق اهلــواء     عن طريــق العظــم                                                                  

AIR CONDUCTION HEARING AIDS                                 BON CONDUCTION HEARING AIDS   

  يف النظارة                يف مستوى األذن               يف اجليب        

  خلف األذن        جتويف األذن      داخل األذن



 
Hearing Aids ...  

 اإلعاقة السمعية



 

Hearing Aids ...  

 اإلعاقة السمعية



Canal receiver technology  Open behind-the-ear  Behind-the-ear  

Crossover Completely-in-the-canal  In-the-canal  

Half shell  Full shell  

 :شكل املعني السمعي

 اإلعاقة السمعية



شركات عاملية  
تصنع املعينات 

 السمعية

 اإلعاقة السمعية



 

Hearing Aids ... Hearing Impairment 

 اإلعاقة السمعية



 زراعة القوقعة
 .السمع الطبيعي•

 .ةــــة القوقعــــزراع•

 اإلعاقة السمعية



 

Hearing Aids ... Cochlear Implants 

 اإلعاقة السمعية



 

Hearing Aids ... Cochlear Implants 

 اإلعاقة السمعية
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Hearing Aids ... Baha® The Baha® System uses bone conduction to 

transfer sound to the inner ear, naturally. 

http://www.cochlear.com/sea/baha-bone-conduction-implants/how-does-baha-work 

Follow the steps above, to learn how it works: 

1. Sound waves 

2. Sound processor 

3. Implant 

4. Inner ear 

5. Hearing nerve 

Cochlear™ Baha® 3 

 اإلعاقة السمعية



 طرق االتصال بالصم وضعاف السمع

 طريقـة االتصـال الكلـي

TOTAL COMMUNICATION METHOD    

   الطريقة الشفهية

ORAL METHOD  

 الطريقة اليدوية 

 MANUAL METHOD  

 قراءة الكــالم

SPEECH READING 

 قراءة الشفـاه  

LIP READING     

 التدريب السمعي

AUDITORY   

TRAINING 

  لغة اإلشارة

SIGN LANGUAGE  

 هجاء األصابع     

FINGER SPELLING   

  إشارة غري وصفية   إشارة وصفية

 اإلعاقة السمعية
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 AUDITORY TRAINING                                            التأهيل السمعي

  برنامج يتكون من أربعة مراحل تدريبات اإلدراك السمعي/  التدريبات السمعية املنتظمـة 

 مرحلة وجود الصوت من عدمه

يتم تدريب الطفل على وجود الصوت وأن  

أصواتا ًُ وأشياء  تصدرهناك أشياء أو أجسام 

 .أصواتًا  ال تصدرأو أجسام 

 مرحلة فهم الصوت وما يعنيه 

يتعلم الطفل ماذا يعين هذا الصوت أو يكون 

 القطةمفهوم عن مصدر الصوت فمثاًل صوت 

يصدر من حيوان صغري له أربعة أرجل وذيل 

ويغطي جسمه الشعر وله أنياب وأنه من  املمكن  

 .  أن خيدش 

 مرحلة متييز األصوات            

يتم تدريب الطفل على أن األجسام املختلفة 

تصـدر أصواتًا خمتلفة فمثاًل الصوت الصادر مـن 

أى  ملاكيناتغري الصوت الصادر من ا القطة

 . يعرف جمرد أن األصوات خمتلفة 

  مرحلة معرفة األصوات 

يتم تدريب الطفل على معرفة الصوت الصادر من 

أي األجسام أو األشياء فيتم معرفة صوت القطة من 

صوت الكلب من صوت اإلنسان من صوت املاكينات 

 . فهو يتعرف على األصوات املختلفة 

1 3 

4 2 



Personal FM System 

 اإلعاقة السمعية
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DM 10 Microphone 

DH 10 Neckloop Receiver 

Receiver with a crystal clear sound  

Receiver DH10 is a small, modern receiver with a neck loop that could be used together with all 

microphones in the Digisystem. The neck loop transfers the sound wireless to any hearing aid 

equipped with a T-coil. Earplugs or headphones could also be used as an alter¬native.  

Volume and sound balance can easily be changed with the discreet buttons on the side of the unit.  

Neck loops in different length can be ordered as an accessory. 

All round lecture microphone 

A small flexible microphone, easily attached to the clothes by a clip on the back side of the unit. 

The signals between the transmitter and the receiver are encrypted so that no one else can 

overhear what is being said. 

DM10 is equipped with AGC which keeps the sound level comfortable at any time. 

The microphone works with an on/off - button and can even be connected to the TV. 

personal FM system 

Hearing Helper 

http://www.comfortaudio.com/int/default.asp
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Personal FM System 

DH 10 Neckloop Receiver 

 اإلعاقة السمعية

http://www.comfortaudio.com/int/default.asp
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Personal FM System 

http://www.comfortaudio.com/int/default.asp
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Personal FM System 

http://www.comfortaudio.com/int/default.asp


Personal FM System 

http://www.comfortaudio.com/int/default.asp
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Personal FM System 

http://www.comfortaudio.com/int/default.asp
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Personal FM System 

http://www.comfortaudio.com/int/default.asp
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Personal FM System 

http://www.comfortaudio.com/int/default.asp
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Personal FM System 

http://www.comfortaudio.com/int/default.asp
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Personal FM System 

M     … for microphone only. 

T      … for telecoil only. 

MT  … for both microphone and telecoil 

together. 

http://www.comfortaudio.com/int/default.asp
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Personal FM System 

http://www.comfortaudio.com/int/default.asp
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Technical Data  
 

Type of receiver: SST – Secure Stream Technology  
 

Range: Approx. 30 m  
 

Dimensions: 74 x 39 x 13 mm  
 

Weight: 35 g  
 

Frequency range: 768 - 872 MHz  
 

Antenna: Built-in  
 

Operating time: Up to ten hours  
 

Battery: Chargeable Li-Polymer  
 

Charging time: Approx. two hours  
 

Connections: Neck loop, headphones/earphones  

Personal FM System 

http://www.comfortaudio.com/int/default.asp


24

5 

Personal FM System 

http://www.comfortaudio.com/int/default.asp
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Personal FM System 

http://www.comfortaudio.com/int/default.asp
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Personal FM System 

http://www.comfortaudio.com/int/default.asp
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Personal FM System 

http://www.comfortaudio.com/int/default.asp


24

9 

Personal FM System 

Trouble Shooting  

The transmitter and receiver do not start  

Charge the transmitter and receiver. Remember to press the On/Off button down for 2 seconds to 

switch the unit on. Check that the charger is connected to the plug socket.  

Poor speech intelligibility  

The distance between the transmitter and the receiver may be too long. The range is around 30 

metres. The distance between the microphone and the person who is talking may also be too long; 

move the microphone nearer to the person talking. Try to change channel/environment.  

Poor range and interference  

In some environments involving, e.g., concrete, iron or sheet metal structures, the range may be 

reduced. There may also be equipment nearby causing interference. Change channel.  

No sound  

Check that the transmitter and receiver are set to the same channel.  

Loud hissing noise (no sound transfer)  

Check that the units are paired.  

The unit will not start during charging  

Disconnect the charger. Choose Settings - Charge - Auto power off in the menu.  

NB!  

When using with a hearing aid, make sure that it works both in the T and the MT position.  

http://www.comfortaudio.com/int/default.asp
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Trouble Shooting  

The transmitter and receiver do not start  

Charge the transmitter and receiver. Remember to press the On/Off button down for 2 

seconds to switch the unit on. Check that the charger is connected to the plug socket.  

Poor speech intelligibility  

The distance between the transmitter and the receiver may be too long. The range is 

around 30 metres. The distance between the microphone and the person who is talking 

may also be too long; move the microphone nearer to the person talking. Try to change 

channel/environment.  

Poor range and interference  

In some environments involving e.g., concrete, iron or sheet metal  

structures, the range may be reduced. There may also be equipment nearby causing 

interference. Change channel.  

No sound  

Check that the transmitter and receiver are set to the same channel.  

Loud hissing noise (no sound transfer)  

Check that the units are paired.  

The unit will not start during charging  

Disconnect the charger. Choose Settings - Charge - Auto power off in the menu. 

http://www.comfortaudio.com/int/default.asp
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Technical Data  

Type of transmitter: SST – Secure Stream Technology  
 

Range: Approx. 30 m  
 

Dimensions: 84 x 39 x 14 mm  
 

Weight: 45 g  
 

Frequency range: 768 - 872 MHz  
 

Antenna: Built-in  
 

Operating time: Up to ten hours  
 

Battery: Chargeable Li-Polymer  
 

Charging time: Approx. two hours  
 

Microphone: Built-in  
 

External input: Mic/Line in  

Personal FM System 
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 إ ... شكرا  لكم ُحسن استماعكم 
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mailto:aiman.basiony@adec.ac.ae
mailto:aiman.basiony@adec.ac.ae
mailto:ameena.alkaabi@adec.ac.ae


for Special Needs Teachers  



 Certificates توزيع الشهادات



 Hospitality الضيافــــة


