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 كلية الطب -وحدة أمراض التخاطب 

œ®¿nªA KÕifNªA ΩYAjø 

1- (œ÷AfJªA œmB∏®√‹A –ÃNnùA) PÃvºª œßÃªA 

 Awareness Sound 
 يظهر الطفل الوعي بإدراكه لوجود صوت مفاجئ.

 يستجيب لحدوث صوت وال يستجيب عندما ال يكون هناك صوت.
 االستجابة المطلوبة من الطفل:

يقدم االخصائي الصوت بطريقة مفاجئة عندما يكون الطفل مشغول 
 بدون تنبيه لمصدر الصوت. ،بنشاط آخر مثل التلوين

 مثال:
 جرس التليفون -على البابالطرق 

يغير  -يرمش بعينه  مثل:يظهر الطفل القدرة على وعيه لحدوث صوت 
 يتوقف عن أي نشاط مشغول به -من مالمح وجهه 

2-  ifvñ PÃvªA ¢BJMiAÀ PÃvºª  BJN√‹A 

 Attention to Sound  
يربط الطفل الصوت بمصدره، في هذه المرحلة يلفت االخصائي الطفل 

يوجهه لوجود صوت وبالتالي يساعده على االنتباه  لوجود صوت بأن
 للصوت وربطه بمصدره.

 الهدف النهائي من التدريب:
ينتبه الطفل للصوت ويتعرف عل�ى المص�در الص�حيح للص�وت مباش�رة 

 باستخدام السمع فقط.
أن لم يستجيب: نساعد الطف�ل أن ينظ�ر وي�ري مص�در الص�وت وتك�رار 

% ف�ي ۱۰۰% إل�ى ۳۰تب�دأ م�ن عشر محاوالت ويتم استجابة ص�حيحة 
 النهاية.
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 كلية الطب -وحدة أمراض التخاطب 

 أمثلة:
 الخبط علي الباب. •
 الرد على التليفون. •
 صوت المنبه. •
 .ةبلالطصوت  •
 الطفل يستخدم صوته في المناداة. •
االس���تجابة الش���رطية (عن���د س���ماع الص���وت يض���ع مكع���ب ف���ي  •

 العلبة).
 اللعب بالموسيقي. •
 االستجابة لبدء الصوت وانتهاء الصوت. •

لُغوياً مثل التأخر اللُغوي بداية بالمجموعات الضمنية  نبدأ بتدريب الطفل
 ويفضل استخدام المجسمات أو صور حقيقيه (ليست مرسومه).

وفي هذه المرحلة التدريب الس�معي يك�ون بوض�ع ص�ورتين لكلمت�ين ق�د 
تعلمهم الطفل س�معياً وبص�رياً ويس�تطيع التمي�ز بي�نهم، نب�دأ ب�التميز ب�ين 

 كلمات تتكون من:
 مقاطع أو أكثر. ۳قطع واحد مع كلمة من كلمة من م

 مقاطع أو أكثر. ٤كلمة من مقطعين مع كلمة من 
 التعرف على الكلمات: -۱

عندما يبدأ الطفل في التميز بين الكلمات وينجح في تكرارها معتم�داً 
على الس�مع فق�ط أو عن�د إظه�ار الص�ورة ل�ه ويق�وم ب�التعرف عليه�ا 

 بمفرده.
 تكوين حصيلة لُغويه: -۲

لُغوي�ة نب�دأ ف�ي تعليم�ه تك�وين جمل�ه م�ن  حص�يلةكون الطفل عندما يُ 
 كلمتين باستخدام الصور التي تحتوي على أفعال.
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 كلية الطب -وحدة أمراض التخاطب 

 تأكل.بولد بيشرب، بنت  مثال:
نقوم بتدريب الطفل سمعياً وبص�رياً م�ن حي�ث التمي�ز ب�ين الجملت�ين 

 محاوالت في كل مرحلة). ۱۰أوالً ثم التعرف عليهما بصرياً (
برس�م خ�ط عل�ى الورق�ة ويس�تمر ف�ي الرس�م ويق�وم يقوم االخصائي 

 شخص أخر بتشغيل الموسيقي وتوقيفها.
فعلي االخصائي االستمرار ف�ي رس�م الخ�ط م�ع اس�تمرار الموس�يقي 

 والتوقف عندما تتوقف الموسيقي.

3-  PAÃuflª œ®¿nªA lŒ¿NªAAuditory Discrimination 

ع��ن طري��ق وض��ع  التمي��ز ب��ين الص��وت الع��الي والم��نخفض: -۱
تين لشيء كبي�ر (الص�وت الع�الي) واألخ�ر لش�يء ص�غير صور

 الصوت المنخفض.
االس�تجابة المطلوب�ة: يظه�ر الطف�ل التمي�ز ب�ين الص�وتين فيمي�ز 
بالس���مع الع���الي و الم���نخفض فيخت���ار الص���ورة المطلوب���ة ب���أن 

 الص���ورةو يعط���ي أ تيش���اور عل���ى الص���ورة أو يقل���د الص���و
 الصحيحة

طويل مثل  شيءصوره  :ن الصوت الطويل و القصيربيالتميز  -۲
 ان قصيرعبقصير مثل ث شيءان طويل و صدوره عبث

 مثال صوره :ن الصوت المتقطع و الصوت المنفصلبيالتميز  -۳
 قطار متقطعة بيةقطار مستمر. و االخرى صورة عر يةعرب

 حيوانات ۳ األخصائيضع يمثال  بيئية:ن االصوات البيالتميز  -٤
 مكلب ) يكرر اسم و صوت الحي�وان ث� –طه ب –( قطه  مجسمة

 )هكذاون كلب هو هو ياالخصائي ( ف يسال
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 كلية الطب -وحدة أمراض التخاطب 

االش���ياء والحيوان���ات  ص���واتن اب���ين يمي���ز أع الطف���ل يس���تطي
ط�ة) ب -كل�ب  - ةقط� -ارة ي�ط -ي�ةعرب( البينة مثل في ةالموجود

 لك بالسماع فقطذو
و يعطى أ تيقلد الصو وأ الصحيحةن يشاور على الصورة أما أ

 لألخصائيالصحيحة  الصورة
 الكالم تصواأن بيالتميز  -٥

  )Ling Sound( هالستصوات أن بيالتميز  - أ
 :مام الطفلأه تو مجسمات للصور السأيضع االخصائي صور 

)ah/ eee/ oo/ ssss/ sh/ mmm( 
و أ الص�ورة عل�ىاور يش�سمع الطفل الص�وت المق�دم ل�ه يعندما 

 المطلوب يكرر الصوت
 ف��يمش��كلة  ألىاالكتش��اف الس��ريع ه��ذا االختب��ار يس��اعد عل��ى  

    القوقعة جهاز
 التميز بين الكلمات مختلفة المقاطع - ب

يضع االخصائي مجسمات ثالثة أشياء و ثالثة صور تكون 
 مختلفة في طول الكلمة

قوطة)،  متعددة  –عين )،  ثنائية : ( شنطة  -أحادية: ( قطر 
 زرافة) –المقاطع (بنطلون 

الطفل التميز بين الكلمات من خالل طولها بأن يشاور  يستطيع
 على الصورة الصحيحة أو يعطي الصور. لألخصائي

  التميز بين السواكن و المتحركات: -٦
 لك بتقديمذت باستخدام السمع و المتحركايتم تعليم للطفل السواكن و  

الشكل المقطعي على مع الحفاظ  متحركاتت من السواكن و التركيبا
مرتبطة  بأنشطةلتركيات و يتم تكرار المقاطع مع ارتباطه ا لهذه

 باأللعاب
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 كلية الطب -وحدة أمراض التخاطب 

 بصريا ثم سمعها  +اسمعيبيدا التدريب 
 من خالل المتحركاتالسواكن و  على و التعرف أالتميز  فيهيدا الطفل 

 المناسبةورة صاختيار ال-التكرار  -التقليد
 المتحركات:السواكن و  - أ

 / اباب / بابا مثل مختلفةفي مقاطع  متحركاتاستخدام سواكن مع  -
 امام

 قطر - بيب بيب بيب بيباللعب من خالل عربية بصوت (  -
حيوانات  صواتأو) ڤو ڤو ڤ( طياره -) تتوت توت تو توت(

 )سو سو( عصفور -مووو مووو) ( قرهب -اء) باء (ب مثل خروف
 المختلفةركات حتمال بينالتميز  - ب
: عن طريق استخدام ثالثة كروت مثل  )a) ،(i) ،(oبين (التميز  -

 )ooولد بيصفر(    )ee(وش بيضحك 
 )aaولد فاتح فمه (

 CVCات من خالل كرتحالم بينالتميز  -
 بوت/بيت   نور /نار   ل في /ولف

4-   œ®¿nªA ±Õj®NªAAuditory Identification 

هذه المهارة السمعية تتطلب من الطفل السماع فقط بأن يشاور و  فيه
 يكرر الكلمة المقدمة له

 للهدف النهائي من التدريب:
ء يايستطيع الطفل: أن يتعرف على أسماء االشياء أو صور االش

 % ۱۰۰% إلى ۳۰تبدا من مع فقط الس باستخدام
 كلمات مختلفة المقاطع: مثال - أ
 فراولة    جزمه    كلب 

 عصفوره    مركب   تبن
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 كلية الطب -وحدة أمراض التخاطب 

 اسمعيعداد لوان و األالتعرف علي األ - ب
 لوانيعطى األ -ه ملونير غمعلق عليها بالونات  -ره شجصوره 

 -حمرأفر ) بيدا ينشرح المطلوب و يقول ده لون أص -خضر أ -حمرأ(
لطفل ا ةعرفم من التأكدري وجه االخصائي بعد يطفل الهكذا و أصفر و
تدرب عليها في التدريبات يالتي  منيةالمجموعات الضخالل  من لأللوان
في نفس الوقت للتدريبات السمعية ثم يقول  موازيةتكون التي  اللغوية

خري أمره  الكلمةد تعيحمر أده  باألحمر،نلون البالونات  االخصائي يال
 بالسمع

 اللون على التعرفعلى  القدرةيظهر للطفل  االستجابة المطلوبة:
 بالسمع فقط  المطلوبة عدادالمطلوب واأل

 )ع فقطبالسمكلمات المجموعات الضمنية (  علىرف عالت
 من شيءمنها تمثل  كلصور ٦مام الطفل، أيضع االخصائي 

 -كلب - ورده -مشط  - عربية(  صورةمثل يضع  الضمنية المجموعات
 -( سمع  ةن يقول اسم كل صوربايدا االخصائي بمروحه )  -موزه 

ن يقول أن يقول االسم و يكرر وراءه و بعد أللطفل علي  صر ) يشجعب
 بس ةحداولك نا هقوأصور سمعها يقول للطفل ٦ سماءأاالخصائي 

 مين فيهماسمع و شاور 
 الكلمة التعرف على   يظهر الطفل القدرة علىاالستجابة المطلوبة: 

صور وأن يشاور أو يقلد الكلمة  ٦المكونة من  المطلوبة من المجموعة
 أو يكررها أو يعطي الصورة المطلوبة بالسمع فقط.

٥-  œ®¿nªA ∫Aie‚AAuditory Recognition 

الهدف النهائي من التدريب: يستطيع الطفل أن يتعرف و يدرك الجملة 
التي قالها االخصائي أو يقول معناها (التكرار الحرفي من الجملة ليس 

ب المطلوب فهم الجملة إجماال باستخدام السمع و هذا يكون من مطلو



 

  Dr. Mohamed Habib 

Pa
ge

7 
 كلية الطب -وحدة أمراض التخاطب 

باستجابة صحيحة تبدا  Closed Set Optionاختيارات محددة مغلقة 
 %۹۰% وتزيد إلى ۳۰من 

 :دوات المستخدمةاألتعليمات لألخصائي و 
 كل علىمن الخبرات الحياتية  مصوره واحده لمنظر عا األخصائي ميقد

 تلوة جملة في الصور ةحداث الموجوداألجمل توصف  ٥م صوره يقد
ة مام الطفل و يبدا في شرح الصورأ ةالصور األخصائيع ضي األخرى

 لبصرا +يكون باستخدام السمع 
 م على الكنبةنا الولد    بيتفرج على التلفزيون  بايا مثال

 ابالب ماما واقفه عند    بالقطر بيلعب الولد 
 يهإت قولنا أتقول أنت و  ةجملك قول هقولبيثم  في التليفون كلمتبيالولد 

يسمح بنسبة ي هذا التدريب فس مطلوب لي للجملةالتكرار الحرفي 
 %٥۰% إلى ۲٥تصل  تخمين

 تدريبات طلب الكلمة الرئيسية:
 لطفل جملة من اختياراتان يكرر بأكالتدريب السابق  يتمهذا التدريب 

لي تدريبه علي طلب إ باإلضافة أمام واحدة صورةمغلقة في  ةمحدد
 يقدممام الطفل و أ الصورةه في الجملة فمثال يكون رئيسي كلمه

 تدريب للسمع فقطاألخصائي 
ي صغير بيبو أ بالمعلقةياكل بو الولد أ فراولةياكل بفمثال يقول ولد 

 سيهرئين يطلب كلمه أها فييتعلم الطفل  كلبيا
 فراولةياكل بولد االخصائي: 

 يهإتقول ب : للطفل
 فراولةياكل بالولد  فراولة :االخصائي
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 كلية الطب -وحدة أمراض التخاطب 

6- C ¬›∏ªA PAÃuAuditory Comprehension 

 :لهدف النهائي من التدريبا
فهم الكالم المسموع الغير محدد المفتوح  على ةيستطلع الطفل القدر

Open Set 
 )زاياجيت  -ا فين باب -يهإاسمك االسئلة ( على باإلجابة -
 قصةسرد  إعادة -
 تبدا صحيحة باستجابةالمشاركة في الحوار باستخدام السمع فقط  -

 %۱۰۰% وتزيد إلى ۳۰ من
 تعليمات لألخصائي و األدوات المستخدمة:

 هقولكنا أبصر  + عري وجه و يقرا الشفاه سمييقول االخصائي و هو   
 فيدا يبثم  االسئلةا  علىنت اسمع و جاوب وأ  حكايةحاقول  ناأ حكاية
جمل علي حسب طول  ثالثةو أمن جملتين  مكونة قصيرة قصةسرد 
 الطفل جملة
حابي صالمدرسة وقابلت  طةنشكان معايا  -نا رحت المدرسة أ :مثال

 كاهن
 قابلت مين -يه أكان معايا  -فين  روحتنا أ االسئلةقم يقول 

 االستجابة المطلوبة:
األسئلة او يظهر الطفل القدرة على فهم الكالم المسموع بأن يجيب على 

 يعيد سرد قصة أو يشترك في الحوار


