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 االجراءات االدوات المستخدمة الغرض من الهدف اسم الهدف السن

تقليد القرع "  -1 من سن صفر الس سنه

اصدار األصوات 

" 

تقليد اصدار صوت 

 بالملعقة 

 ملعقة 
 

 
 

 أناء

 

 

 االناء من الطفلقرب  -1
 اطرق علي الطاولة -2
 ضع الملعقة في يد الطفل -3
شجع الطفل علي ان يطرق مثلك علي  -4

 الطاولة 
 انتقل بالطرق الي االناء -5
 شجع الطفل علي االنتقال مثلك تماما -6
كرر المحاوالت حتي ينتهي التدريب وهو  -7

 االنتقال بالطرق من الطاولة الي االناء
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 االجراءات االدوات المستخدمة الهدف الغرض من اسم الهدف السن

 .من سن صفر الس سنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بداية تقليد  -2

 االصوات

 انتظر حتي يصدر الطفل اي صوت -1 ال يوجد تنمية تقليد الصوت 
 قلد الطفل مباشرة  -2
ساعده ان يستجيب لك ويستمر في  -3

 اصدار الصوت
  واحتضنه عند تقليده لك شجع الطفل  -4
 شجع الطفل علي االستمرار في التقليد  -5
شجع الطفل علي االستمرار في ترديد  -6

 االصوات الكالمية 
كرر المحاوالت حتي ينتهي التدريب وهو  -7

 تقليد نطق االصوات الكالمية 
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 االجراءات االدوات المستخدمة الغرض من الهدف اسم الهدف السن

توقع اصدار  -3 من سن صفر الس سنه

 اصوات

 اجلس علي ركبتيك اما الطفل -1 ال يوجد تشجيع تقليد الصوت 
 أخبط علي ركبتك قائال " بوم بوم بوم " -2
اجعل الطفل يلف علي االرض ثم يعود  -3

 قائال  " عجلة "
 كرر االمر اكثر من مرة   -4
 ثم اخر الدوران قليال  -5
ان ينطق كلمة عجلة شجع الطفل علي  -6

 لتدور انت .
كرر المحاوالت حتي ينتهي التدريب وهو  -7

 تقليد الصوت والحركة المناسبة له 
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 االجراءات االدوات المستخدمة الغرض من الهدف اسم الهدف السن

تقليد االفعال  -4 من سن صفر الس سنه

 ألنتاج اصوات

اصدار مقطع صوتي 

 واحد من خالل تقليد 

 اختر واحد من التصرفات االنية : -1 ال يوجد
 يدك علي شفاهك وقل " با "ضع  -أ

 mahاضرب بلطف علي شفاهك وقل  -ب
mah 

 ضم شفايفك وقل " وا " -ت
 اضرب باصبعك علي خدك وقل " تا " -ث
 أبداء بفعل التصرف امام الطفل بنفسك  -2
 حث الطفل علي ان يقلدك  -3
خذ يد الطفل الي فمك لتشجعه علي  -4

 التقليد
 ثم اخر الدوران قليال  -5
الطفل  كرر الحركة اكثر من مرة امام -6

وشجعة علي تقليدك قبل االنتقال الي 

 البند التالي .
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 االجراءات االدوات المستخدمة الغرض من الهدف اسم الهدف السن

تقليد لمس اجزاء  -5 من سن صفر الس سنه

 الجسم 

جزاء من أ 3تقليد لمس 

  الجسم

 اجلس امام الطفل وقم بلفت انتباهه -1 ال يوجد
ألمس انفك قل للطفل " ألمس انفك " ثم  -2

أنت ، ساعد الطفل من خالل اخذ يد 

الطفل الي انفه وانت تقول له المس انفك 

 ، وانت مستمر في لمس انفك .
شجع الطفل من خالل ابتسامة او شئ  -3

 يأكله.
لألمر "  % 90عندما يستجيب الطفل  -4

المس انفك " بدون مساعدة ويكون 

ينظر اليك اثناء القيام باالمر انتقل الي 

 " شعر ، عين ، يد " .عضو أخر 
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 االجراءات االدوات المستخدمة الغرض من الهدف اسم الهدف السن

من سن صفر الس 

 سنتين

التصفيق باليد  -6

عن طريق التقليد 

. 

تنمية مهارة تقليد 

  المدرس

 اجلس امام الطفل وقم بلفت انتباهه . -1 ال يوجد
 قل للطفل " انظر " -2
قم بالتصقيف بيدك ثم خذ يد الطفل وقم  -3

بالتصفيق بها وشجعة في الحال ، كرر 

 المحاولة أكثر من مرة . 
أستمر بمساعدة الطفل حتي يستجيب  -4

 لتنفيذ تقليدة لك بمفرده .
 

 



Slp \ emad elsaadany 

   )9 ) 
 

 االجراءات االدوات المستخدمة الغرض من الهدف اسم الهدف السن

من سن صفر الس 

 سنتين

حركة تقليد  -7

  الذراع

تحسين القدرة علي 

التقليد واالدراك الجسدي 

، وتعرف علي مفاهيم " 

 فوق ، تحت ، خارج " .

 أجلس امام الطفل وقل له انظر الي . -1 ال يوجد
 ضع يديك فوق رأسة وقل اليد ألعلي -2
 اذا لم يستجب الطفل . -3
خذ يد الطفل الي اعلي رأسة وقم بوضع  -4

 يدك علي رأسك .
 شجع الطفل للقيام بالنشاط لوحده  -5
غير الحركة التي تقوم بها الي " اليد  -6

 ألسفل " ، " اليد خارج " .
 بأستمرار .شجع الطفل للقيام بالنشاط  -7
 

 

 

 



Slp \ emad elsaadany 

   )10 ) 
 

 االجراءات االدوات المستخدمة الغرض من الهدف اسم الهدف السن

من سن صفر الس 

 سنتين

التقليد بأستخدام  -8

اداة تحدث 

  الضجة 

القدرة علي تحسين 

التقليد واالدراك الجسدي 

، وتعرف علي مفاهيم " 

 فوق ، تحت ، خارج " .

 أجلس امام الطفل وقل له انظر الي . -8 ال يوجد
 ضع يديك فوق رأسة وقل اليد ألعلي -9
 اذا لم يستجب الطفل . -10
خذ يد الطفل الي اعلي رأسة وقم  -11

 بوضع يدك علي رأسك .
شجع الطفل للقيام بالنشاط  -12

 لوحده 
ر الحركة التي تقوم بها الي غي -13

 " اليد ألسفل " ، " اليد خارج " .
شجع الطفل للقيام بالنشاط  -14

 بأستمرار .

 


