النماذج املرتمجة للغة العربية
عالج امراض النطق والسمع
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فهرس النماذج املرتمجة للغة العربية
عالج امراض النطق والسمع
منوذج رقم ()1
فهرس النماذج املرتمجة للغة العربية لعالج امراض النطق والسمع
منوذج رقم ()2
اسم النموذج  :تاريخ احلالة ملضطربي السمع .
منوذج رقم ()3
اسم النموذج  :تفسري نتائج اختبار ضغط األذن الوسطى
منوذج رقم ()4
اسم النموذج  :ملخص قائمة االختبارات السمعية املعيارية
منوذج رقم ()5
اسم النموذج  :تقرير خمطط السمع واختبارات السمع التشخيصية
منوذج رقم (6أ)
اسم النموذج  :مراجع قياس النغمة النقية
منوذج رقم (6ب)
اسم النموذج  :تصنيف الفقَدان السمعي بالَديسيبل
منوذج رقم ()7
اسم النموذج  :توقعات تأثري الفقَدان السمعي على األصوات الكالمية واألصوات البيئية
منوذج رقم ( )8
اسم النموذج  :ختطيط السمع
باستخَدام املعني السمعي واختبارات السمع التشخيصية
منوذج رقم()9
اسم النموذج  :تفسري نتائج اختبار عتبة وعي الكالم إس دي تي (SDT
منوذج رقم ()10
اسم النموذج  :تفسري نتائج قياس عتبة استقبال الكالم إس أرتي (SRT
منوذج رقم ()11
اسم النموذج  :تفسري نتائج قياس اختبار متييز الكلمات ))WDT
منوذج رقم ()12
اسم النموذج  :اختبارات مسعية غري مقننة على البيئة السعودية
منوذج رقم ()13
اسم النموذج  :اختبار لينج لألصوات الستة .
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منوذج رقم ()14
اسم النموذج  :مسح أعضاء النطق والكالم
منوذج رقم ()15
اسم النموذج  :اختبار آلية الكالم الشامل
منوذج رقم () 16
اسم النموذج  :اختبار النطق النمائي
منوذج رقم ()17
اسم النموذج  :اختبار الذاكرَ السمعية للكلمات
منوذج رقم ()18
اسم النموذج  :اختبار الذاكرَ السمعية –أرقام .
منوذج رقم ()19
اسم النموذج  :استبانة الوالَدين لتقييم املهارات السمعية
منوذج رقم ()20
اسم النموذج  :استبيان مهارات اللغة العامة
منوذج رقم ()21
اسم النموذج  :استمارَ تقييم املهارات اللغوية(تطور السمع والنطق والفهم)
منوذج رقم ( ) 22
اسم النموذج  :التَدريب املتسلسل على نطق االصوات
منوذج رقم ( )23
اسم النموذج  :قائمة جمموعات مفردات اللغة املكتسبة
منوذج رقم ()24
اسم النموذج  :املرجع يف مراحل تطور اللغة االستقبالية واالرسالية
منوذج رقم ()25
اسم النموذج  :تصنيفات عامة لألصوات
منوذج رقم ()26
اسم النموذج  :طريقة نطق االصوات
منوذج رقم ()27
اسم النموذج :استمارَ التقييم األولي للمهارات السمعية للطلبة ذوي االضطراب السمعي
منوذج رقم ()28
اسم النموذج  :منوذج حتليل املهارات الفرعية ( قصريَ املَدي ) ملعلم  َ/الفصل /الوالَدين  /مقَدم الرعاية
منوذج رقم ()29
اسم النموذج  :اخلطة التَدريبية للنطق والتأهيل السمعي (أهَداف بعيَدَ املَدى )
منوذج رقم ()30
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اسم النموذج  :منوذج حتضري جلسة تَدريب النطق  /التأهيل السمعي – فردية  /مجاعية _ أهَداف قصريَ املَدى
منوذج رقم ()31
اسم النموذج  :منوذج التقويم اليومي الستجابات الطالب َ/
منوذج رقم ()32
اسم النموذج  :استمارَ التقييم الفصلي للمهارات السمعية لذوي االضطراب السمعي
منوذج رقم ()33
اسم النموذج  :هرم تَدرج املهارات السمعية
منوذج رقم ()34
اسم النموذج  :جَدول زيارَ ولي أمر /مقَدم الرعاية لربنامج التأهيل السمعي
منوذج رقم ( )35أ
اسم النموذج  :قوائم مقرتحة لألنشطة املنزلية احملفزَ للسمع والتواصل
منوذج رقم ( )35ب
اسم النموذج  :قوائم األنشطة املنزلية احملفزَ للسمع والتواصل(قائمة مقرتحة من األهل )
منوذج رقم ()36
اسم النموذج  :متابعة بَداية استخَدام املعني السمعي
منوذج رقم ()37
اسم النموذج :متابعة صيانة املعني السمعي
منوذج رقم ()38
اسم النموذج  :األعطال الشائعة للمعينات السمعية
منوذج رقم ()39
اسم النموذج  :قائمة لفت انتباه الطالب لألصوات
منوذج رقم ()40
اسم النموذج  :كيف تؤثر درجة الفقَدان السمعي على اللغة والكالم ؟
منوذج رقم ()41
اسم النموذج  :شَدَ األصوات الكالمية
منوذج رقم ( ) 42
اسم النموذج  :استمارَ تقييم ادارَ السمعيات داخل املركز /املعهَد /املَدرسة
منوذج رقم ()43
اسم النموذج  :مقياس البيئة املادية لفصول ضعاف السمع
منوذج رقم ()44
اسم النموذج  :مقياس ذاتي للمعلم الستخَدام اسرتاتيجيات التأهيل السمعي الفصلي
منوذج رقم ()44
اسم النموذج  :مقياس ذاتي للمعلم الستخَدام اسرتاتيجيات التأهيل السمعي الفصلي
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منوذج رقم ()45
منوذج متابعة جهاز القوقعة
منوذج رقم ()46
منوذج جللسة تأهيل اإلصغاء السمعي واللغة لطفل زارع قوقعة
منوذج رقم ()47
منوذج متابعة منزلي للنمو اللغوي رقم ()2
منوذج رقم ()48
اختبار أصوات لينغ عرب مَدى الرتددات املختلفة
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منوذج رقم ()2
اسم النموذج  :تاريخ احلالة ملضطربي السمع .
تاريخ احلالة ملضطربي السمع
أوالً :البيانات األولية
االسم  ................................................... :اجلنسية  ..................... :الصف .............................. :
تاريخ امليالد 14...... /...... /...... :هـ

العمر:

شهر

سنة

العنوان  ........................................... :هاتف  ......... :جوال األب  .............. :جوال األم ................ :
ثانياً :التاريخ الصحي


صلة الوالَدين ودرجة القرابة بينهما.............................................................................................. :



التاريخ املرضي لألم أثناء احلمل والوالدَ..................................................................................... :
............................................................................................................ ...............................



هل يعاني الطالب َ/من صعوبة يف السمع ؟



إذا كانت اإلجابة نعم ؛ متى اكتشف ذلك ألول مرَ ؟ ...........................................................................



هل توجَد حاالت مشابهة يف األسرَ.............................................................................................. :



هل يعاني الطالب َ/من زكام حاليًا ؟



هل يعاني من زكام متكرر؟



هل يعاني الطالب َ/من آالم يف األذن ؟

نعم

ال

نعم
نعم

إذا كان اجلواب نعم  ..أي أذن ؟

ال

ال
ال

نعم

اليسرى

اليمنى



هل أجري للطالب َ/أي عملية جراحية يف جهاز السمع ؟



إذا كان اجلواب نعم اذكر............................................................................................................ :



هل أجريت للطالب َ/عملية إزالة اللوز ؟



هل أجريت للطالب  َ/عملية إزالة اللحمية ؟



هل يعاني الطالب َ/من صعوبة يف التنفس من األنف ؟



هل أصيب الطالب َ/بأي من األمراض التالية ؟
محى شَديَدَ

احلصبة

محى قرمزية

السعال الَديكي

نعم
ال

نعم
نعم

اجلَدري

ال
متى ؟ ............................................
متى ؟ ............................................

ال
نعم

الربو

ال

النكاف

محى القش

الَدفرتيا

التهاب اجليوب األنفية



هل يعاني الطالب َ/من ضجيج مثل األزيز يف أذنيه ؟



هل سبق للطالب َ/أن تعرض لنوع من الضجيج الثابت  ،صَدمة يف الرأس  ،انفجار ؟



هل سبق للطالب  َ/أن تعرض لفقَد مسع كلي يف فرتَ من حياته ؟



هل يستخَدم الطالب َ/معينات مسعية ؟


إذا كان اجلواب نعم  ..يف أي أذن ؟

نعم

االلتهاب الرئوي
جَدري املاء

ال
اليسرى

اليمنى



ما نوع السماعة ؟ .....................................................................................................................



منذ متى استُخَدمت السماعة ؟ ................................................................................................ .....



هل يتلقى الطالب َ/أي تأهيل مسعي اآلن ؟

نعم

ال

أذكر .................................................. ...................................................................................
زارع/زارعة القوقعة  :عمر الطالب عنَد الزراعة .....................:
العمر السمعي  ............................... :آخر موعَد لربجمة جهاز زراعة القوقعة ................................... :
اجلهاز املستخَدم حاليا  .............................:مَدى االلتزام باستخَدام جهاز الصوت ................................:
مالحظات............................................................................................................................................... :
أخصائي َ/النطق :االسم............................. :

التوقيع ........................... :التاريخ........................... :
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منوذج رقم ()3
اسم النموذج  :تفسري نتائج اختبار ضغط األذن الوسطى
تفسري نتائج اختبار ضغط األذن الوسطى
الضغط (:يعرف مبوقع قمة املوجه )
النتيجة

التفسري

ال توجَد قمه

تصلب بالعظيمات –تقطع بالسلسلة العظيمية –تصلب بغشاء الطبلة

ال توجَد قمة /مستوي

طبلة األذن مثقوبة

اإلذعان  :حركة النظام داخل االذن الوسطى (:يعرف بارتفاع املوجه )
النتيجة

التفسري

زيادَ سعة املوجه

تغريات بالطبلة -تقطع بالسلسلة العظيمية

نقص سعة املوجه

تصلب بالعظيمات -تصلب الطبلة –اورام –التهاب االذن الوسطى التقرحي

سعة طبيعية

انسَداد قناَ استاكيوس – بَداية التهاب حاد باألذن الوسطى

الشكل (:يظهر من خالل امليل )
النتيجة

التفسري

ميل منخفض

تصلب بالعظيمات – تصلب بالسلسلة العظيمية – التهاب االذن الوسطى مع سوائل – ورم

ميل مرتفع

تغريات بالطبلة  -تقطع بالسلسلة العظيمية

ميل متعرج

اورام وعائية –قناَ استاكيوس متفرعة  -تغريات بالطبلة  -تقطع بالسلسلة العظيمية

حجم قناَ األذن الطبيعي :
حجم قناَ االذن الطبيعي

 .9- .3مل
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منوذج رقم ()4
اسم النموذج  :ملخص قائمة االختبارات السمعية املعيارية
ملخص قائمة االختبارات السمعية املعيارية
االختبار

اهلَدف

احملَددات

القياس السمعي للنغمة النقية

احلساسية السمعية

.1درجة الفقَدان السمعي

مقياس السمع يف اجملال احلر

احلساسية السمعية

قياس السمع بالكمبيوتر

احلساسية السمعية

اختبار االنبعاث الصوتى لألذن

.1التشخيص املبكر لضعف

.1كشف سالمة القوقعة

السمع الطريف قبل ظهور

 .2الكشف املبكر عن ضعف السمع الناتج عن األدوية الصارَ

الضعف يف مقياس السمع

بالسمع .

 .2املسح السمعي حلَديثي الوالدَ

 . .3الكشف املبكر عن ضعف السمع الناتج عن الضوضاء

.2نوع الفقَدان السمعي
.3شكل الفقَدان السمعي
.1درجة الفقَدان السمعي
.2نوع الفقَدان السمعي
.3شكل الفقَدان السمعي
.1االستجابة للرتددات املرتفعة
.2درجة الفقَدان السمعي عنَد ترددات خمتارَ .

.4التفرقة بني الفقَدان السمعي احلسي والعصيب
القياس السمعي مع املعني السمعي

احلساسية السمعية بعَد

.1الطاقة الكامنة للوعي والتعرف بسمات الكالم

استخَدام املعني السمعي

.2الطاقة الكامنة للوعي والتعرف على االصوات البيئية
.3االستفادَ من املعني
.1احلاجة للتَدخل الطيب

القياس السمعي املقاومي

وظائف االذن الوسطى

عتبة الوعي الكالمي

احلساسية السمعية

عتبة استقبال الكالم

احلساسية السمعية للتعرف على

.1القَدرَ علة التعرف على االصوات املتحركة بالكلمات

الكالم

.2أدنى قَدرَ مسعية وختمني مستويات الشَدَ االفضل

.2السباب املمكنة للتغريات املؤقتة ملستويات السمع
.3احلاجة لضبط اعَدادات صوت املعني السمعي
.4ختمينات اكرب لَدرجة الفقَدان السمعي
.1أدنى قَدرَ مسعية على الوعي الكالمي
.2ختمني مستويات الشَدَ االفضل للتعرف على الكالم

للتعرف على الكالم
.3مصَداقية اختبار القياس السمعي للنغمة النقية
اختبار متييز الكلمات

التعرف على الكالم

.1القَدرَ على التعرف على املتحركات والسواكن .
.2فرق القَدرَ على التعرف على الكلمات بني كال األذنني .
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منوذج رقم ()5
اسم النموذج  :تقرير خمطط السمع واختبارات السمع التشخيصية
تقرير خمطط السمع واختبارات السمع التشخيصية
االسم  - - - - - - - - - - - - - - - - - - :الصف  - - - - - - - - :تاريخ امليالد - - - - :جهة التحويل - - - - :
 - - - - - - - - - - - - - - - -تاريخ التقييم - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :املَدرسة - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -املرحلة الَدراسية - - - - - - - - - - - - - - - :املعهَد  /املركز - - - - - - - - - - - - :

معَدل درجة الفقَدان

السمعي على الرتددات

الثالثة للكالم  :األذن

اليمنى - - - -
 - -األذن

 - - - - - -اليسرى - - - - -
االختبار

 - -األذن اليمنى

األذن اليسرى

فحص املنظار
قياس النغمه النقية
ضغط األذن الوسطى
استقبال الكالم SRT
وعي الكالم SDT
قياس املنعكسات
قياس ABR
OAEs
اخرى
التوصيات- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :
توقيع االخصائي  - - - - - - - - - - :توقيع معلم َ/تَدريبات النطق - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :
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منوذج رقم (6أ)
اسم النموذج  :مراجع قياس النغمة النقية
مراجع قياس النغمة النقية
درجات الفقَدان السمعي موضحة على التخطيط السمعي

شدة
منخفضة

مسع طبيعي

مستوى السمع بالديسيبل

فقدان مسعي طفيف

فقدان سمع متوسط

فقدان مسعي شديد

فقدان مسعي حاد

الترددات بالهرتز
حدة مرتفعة

حدة منخفضة

11

منوذج رقم (6ب)
اسم النموذج  :تصنيف الفقَدان السمعي بالَديسيبل
(مستوى السمع (بالَديسيبل
15- 10-

شَدَ الفقَدان السمعي
مسع طبيعي

25- 16

فقَدان مسعي طفيف

40- 26

فقَدان مسعي بسيط

55- 41

فقَدان مسعي متوسط

70- 56

فقَدان مسعي متوسط -شَديَد

90- 71

فقَدان مسعي شَديَد

 91فأكثر

فقَدان مسعي عميق
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منوذج رقم ()7
اسم النموذج  :توقعات تأثري الفقَدان السمعي على األصوات الكالمية واألصوات البيئية
توقعات تأثري الفقَدان السمعي على األصوات الكالمية واألصوات البيئية
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منوذج رقم ( )8
اسم النموذج  :ختطيط السمع
باستخَدام املعني السمعي واختبارات السمع التشخيصية
تقرير خمطط السمع باستخَدام املعني السمعي اختبارات السمع التشخيصية
االسم  - - - - - :الصف  - - - - - - - - - - :تاريخ امليالد - - - - - - - - - - - - :جهة التحويل - - - - - - - :
 - - - - - - - - - - - - -تاريخ التقييم - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :املَدرسة - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - -املرحلة الَدراسية - - - - - - - - - - - - - - - - :املعهَد  /املركز - - - - - - - - - - - - - :
سمع
طبيعي

مستوى السمع بالديسيبل

التردد بالهرتز

معَدل درجة الفقَدان السمعي على الرتددات الثالثة للكالم  :األذن اليمنى  - - - - - - - - - - - - - - - - - -األذن اليسرى - - -
 - - - - - - - - -االختبار

األذن اليمنى

األذن اليسرى

فحص املنظار
قياس النغمة النقية
ضغط األذن الوسطى
استقبال الكالم SRT
وعي الكالم SDT
فحص كفاءَ املعني السمعي
التوصيات- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -توقيع االخصائي - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :

توقيع معلمَ/

تَدريبات النطق - - - - - - - - - - - - - - - :
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منوذج رقم()9
اسم النموذج  :تفسري نتائج اختبار عتبة وعي الكالم إس دي تي )(SDT
تفسري نتائج اختبار عتبة وعي الكالم إس دي تي SDT
اختبار عتبة وعي الكالم :أقل شَدَ من الصوت يستطيع الشخص أن يعي بوجود الكالم  %50من عَدد مرات عرض الكالم بعَد عرض الكالم بشَدَ صوت تزيَد 30
ديسيبل عن متوسط النغمة النقية  .ويف حالة رياض األطفال جيب أن يَدرب الطفل لالستجابة الشرطية البصرية أو من خالل قياس السمع باللعب  .أما
الطالب الكبار فيكتفى برفع اليَد عنَد مساع الكالم .
بيئة االختبار  :ظروف مسعية مثالية  ،واحَد -واحَد  ،ال يوجَد ضوضاء  ،استخَدام غرفة القياس املعزولة صوتيا.
ملاذا خنتار  30ديسيبل ؟ :ألن مَدى شَدَ الصوت الواقعة بني أقل شَدَ صوت من االصوات الساكنة وأعلى شَدَ صوت من األصوات املتحركة هي  30ديسيبل .

منوذج رقم ()10
اسم النموذج  :تفسري نتائج قياس عتبة استقبال الكالم إس أرتي )(SRT
تفسري نتائج قياس عتبة استقبال الكالم إس أرتي ()SRT
قياس عتبة استقبال الكالم :احيانا يعرف بعتبة املفردات املتوازنة مقطعيا ،وهو أقل شَدَ من الصوت يستطيع الشخص أن يردد الكلمات املألوفة ذات املقطعني
املتعادلني(سبونَدي ( أو التأشري إىل صورَ متثل تلك الكلمات  %50 ،من عَدد مرات العرض .
املعيار  :عتبة استقبال الكالم الطبيعية = 6 - /+ديسيبل تضاف أو تنقص من متوسط النغمة النقية عنَد (.)500،1000،2000
عالقة االختبار مع االختبارات األخرى  :قياس عتبة استقبال الكالم يكون من  10- 5ديسيبل أعلى من عتبة الوعي بالكالم) إس دي تي )
توجيه األهل  /مقَدمي الرعاية  :تقَديم الكالم للطالب على مستوى  30ديسيبل أعلى من نتائج قياس عتبة استقبال الكالم
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منوذج رقم ()11
اسم النموذج  :تفسري نتائج قياس اختبار متييز الكلمات ))WDT
تفسري نتائج قياس اختبار متييز الكلمات ))WDT
اختبار متييز الكلمات  :اختبار يقيس قَدرَ الطفل للتعرف على الكلمات ذات املقطع الواحَد وال يوجَد عالقة بينها  ،حتت الظروف املثالية من عمليات
االنصات  .تعرض الكلمات بشَدَ صوت ترتاوح بني  30- 25ديسيبل فوق نتائج اختبار قياس عتبة استقبال الكالم () SRTبَدون أي خلفية ضوضائية .
وميكن تطبيق االختبار بوجود خلفية ضوضائية عنَد احلاجة  .وتكمن اهمية االختبار كون ان مهارات متييز الكالم تتطور وتتحسن خالل مرحلة ما قبل
املَدرسة والسنوات االوىل من املراحل االبتَدائية ثم تستقر عنَدما يصل الشخص إىل اقصى طاقاته السمعية الكامنة .
هذا االختبار من منظور القياسات السمعية يعترب اختبار التمييز  ،أما من منظور تطور املهارات السمعية فيعترب اختبار التعرف .
اإلجراء  :يطلب من الطالب ان يعيَد كلمات قائمة مكونة من 25كلكمة او 50كلمة .
كيفية احتساب نتيجة االختبار  :النسبة املئوية للكلمات الصحيحة ( مثال )%64=25/16
أنواع قوائم الكلمات :
.1

مهام تكرار كلمات من جمموعة مفتوحة  :جيب على الطالب التعرف على االصوات الكالمية الساكنة واملتحركة لكل كلمة وذلك للحصول
على درجة كلمة صحيحة (ثالث أصوات لكل كلمة )

.2

مهمة متييز الكلمات املصورَ  :للطلبة من عمر ثالث سنوات واكثر  .صمم االختبار توضع  6- 4صور يف كل صفحة يف كتاب او البوم من 25او
 50صورَ ويطلب من الطالب ان يؤشر على صورَ واحَدَ يف كل صفحة  .وتصمم الكلمات اليت يعرب عنها بالصور حبيث تتشابه بالصوت املتحرك
وختتلف الصوتان الساكنان بأول اواخر الكلمة او كالهما  .أن هذه املهمة هي مهمة التعرف على االصوات الساكنة ضمن جمموعة مغلقة

.3

بطارية االدراك املبكر للكالم :تشتمل على مهام للتعرف على الكلمات املفردَ ضمن جمموعة مغلقة وميكن استخَدام دمى للكلمات عنَد اختبار
الطلبة الصغار .

تفسري النتائج :

التفسري

النتيجة
100- 90

متييز كلمات ممتاز

89- 75

صعوبة بسيطة يف التمييز

74- 60

صعوبة متوسطة يف التمييز

60- 50

قَدرَ ضعيفة لتمييز الكلمات
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منوذج رقم ()12
اسم النموذج  :اختبارات مسعية غري مقننة على البيئة السعودية
اختبارات مسعية غري مقننة على البيئة السعودية

اسم االختبار

اهلَدف من االختبار

االجراء

مالحظات

املسح السمعي جلينَدولنَد

اختبار ملهارَ التعرف  ،يقيم قَدرَ

تعرض جمموعة مغلقة من

اجتياز االختبار تعطي مؤشرا على اجتياز

الطفل على التعرف على الكلمات بناء

الكلمات ويطلب من الطفل ان

مهارات التعرف على الكلمات

)) GASP

على اختالف الشَد يف الكلمات املألوفة

يؤشر على الكلمة اليت مسعها

اختبار وسطي بني عتبة

ذات املقطع الواحَد  ،واالثنني والثالث

الوعي الكالمي و عتبة

مقاطع .وبناء على االختالفات يف

استقبال الكالم

االصوات الساكنة واملتحركة .

اختبار املختلف MAC

يقيم قَدرَ الطفل على التمييز بني

تعرض كلمتني ويطلب من

تكمن اهمية االختبار عنَدما جيتاز الطفل

واملتشابه( اختبار متييز

زوجني من الكلمات ذات املقطعني

الطفل ان حيَدد ان كانت

GASP2اختبار

املَدود )

املتوازنني

الكلمتان مشابهتني ام

ومازال غري قادر على التعرف على الفروقات

خمتلفتني

بني املَدود يف اختبار استقبال الكالم
)(SRT

اختبار الفهم السمعي
TAC
بطارية من  10اختبارات

اختبار املهارات السمعية العامة

اختيار من متعَدد

توجَد املعايري تبعا للعمر ودرجة الفقَدانالسمعي
-نتائج االختبارات تربط بأهَداف وانشطه

فرعية لألعمار من 17- 4

ملنهج املهارات السمعية ( لوس اجنلوس -

سنة

اشراف املَدارس )
اختبار اجلملة

تقييم قَدرَ الطفل على التعرف على

اعادَ اجلملة كاملة بَدون او

الكالم من خالل السياق.

خبلفية ضوضائية وبَدون
وبتلميحات قراءَ الكالم

اختبار التعرف على

على تقييم قَدرَ الطفل على التعرف

يعرض على الطفل  30صوتا

االصوات

االصوات

بيئيا كل صوت على حَدَ وعليه
ان خيتار الصوت املناسب
بالتأشري على الصورَ اليت متثل
الصوت من بني جمموعة مغلقة
مكونه من اربع صور يبَدا اوال
باألصوات املألوفة
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منوذج رقم ()13
اسم النموذج  :اختبار لينج لألصوات الستة .

اختبار لينغ لألصوات الستة (اختبار وظيفة االستماع)

ماذا أعمل عنَدما ال يستجيب الطفل؟

-يتكون االختبار من  6أصوات ترتاوح بني األصوات ذات الرتددات

قَد يتطلب ذلك منك حماولة عرض الصوت باستخَدام التلميح

املنخفضة إىل ذات الرتددات العالية

أمثلة على ذلك:

إجراءات تطبيق االختبار:

-انطق الصوت بشكل أعلى - ،انطق الصوت بشكل أطول  ،انطق الصوت

ينبغي تطبيق االختبار كالتالي :

بنمط زمين مستمر على سبيل املثال :إش -إش  -إش

-أن يكون املكان هادئ

-دون يف املفكرَ كل التغيريات اليت قمت بها على

-أن تكون املسافة من  50سم إىل مرت) مسافة  -احملادثة الكالمية(

أسلوبك يف العرض

-أن يكون علو الصوت مماثال لعلو الصوت يف احملادثة العادية.

-هذه املعلومات هامة جَداً تُقَدم ألخصائي السمعيات أوألخصائي

-إصَدار األصوات ملَدَ زمنية قصريَ

التأهيل) التخاطب)

-أن يكون ترتيب األصوات عشوائياً

يف حال استمرار املشكلة يف جهاز الطفل عليك باالتصال

أن يكون الفاصل الزمين بني األصوات عشوائياً

فوراً بأخصائي السمعيات أو أخصائي النطق واللغة.

يتم االختبار من خالل االستماع فقط) ال يكون فم املتحَدث

إذا استجاب الطفل بشكل إجيابي جلميع األصوات ،فإن هذا

ظاهر للطفل(

يكون مؤشرا على استعَداده الستقبال يوم مسعي جَديَد

إذا كان الشخص املفحوص يستخَدم جهازين مسعيني اخترب

وأن بإمكانه اكتساب مهارات االستماع واللغة املنطوقة

كل واحَد على حَدا.
إن ما نبحث عنه من خالل اختبار لينغ إشارَ أو عالمة تَدل على مساع
الطفل للصوت.
عالمات استجابة الطفل :
بعض األطفال قَد يرف) يرمش (بعينه ،وبعضهم قَد يرفعحاجبه أو ينظر من حوله ،والبعض األخر قَد يتوقف عن
العمل الذي يقوم به.
األطفال األكرب سناً أو البالغني قَد يرفعوا أيَديهم ،أويلتفتوا للعبة اليت صَدر منها الصوت ،أو يكرروا الصوت
الذي مسعوه للَداللة على أنهم مسعوه.
عنَدما يُظهر الطفل انه يسمع الصوت أو فهمه قَدم له
مكافأَ أو تغذية راجعة على سبيل املثال:
مَداعبة الطفل الرضيعإعطاء الَدور يف اللعب بالنسبة للطفل األكرب سناًبالنسبة للبالغ خربه أنه مسع الصوتصوت لينغ

الطبقة الصوتية

/م/

صوت منخفض الطبقة واذا مل يتمكن الطفل من مساع هذا الصوت فانه لن تكون لَديه القَدرَ على مساع الطبقات املنخفضة
الضرورية لتطور الكالم بأمناط تنغيميه مناسبة دون أخطاء يف أصوات العلة .

/و/

صوت منخفض الطبقة

/ي/

حيتوي على معلومات خاصة بالطبقة املنخفضة واخرى خاصة بالطبقات املرتفعة

/أ/

يف وسط مَدى طبقات الكالم

/ش/

يف اجلزء املتوسط املرتفع من مَدى طبقات الكالم

/س/

يف اجلزء املرتفع جَدا من مَدى طبقة الكالم
18

منوذج رقم ()14
اسم النموذج  :مسح أعضاء النطق والكالم
اسم الطالب  ......................... :َ/تاريخ امليالد/ / :

تاريخ الفحص:

/ /

14هـ

اللسان

الفك

 +سليم
التوجَد استجابة X

األعضاء
الشفتني

-يوجَد خلل

الشكل

ل ي مل خيترب ل ا

استجابة خاطئة

الوظيفة
االستجابة

متماثلتني يف السكون ( )

التعليمات :انظر َافعل مثلي

وصف اخللل:

الشفتني على شكل دائرَ

( )

سحب الشفتني للخلف

( )

اطبق الشفتني وانفخ اخلَدين

( )

عض الشفة السفلى

( )

السطح ( )

طرف اللسان لألعلى

( )

الرابط اللساني ( )

طرف اللسان لألسفل

( )

وصف اخللل:

طرف اللسان لليمني

( )

طرف اللسان لليسار

( )

تطابق األسنان:

 - 1ارسم األضراس السفلى

نظرَ جانبية لألضراس (األضراس

 - 2ضع (✓)

األوىل

[ ] األضراس العلوية بارزو لألمام واألضراس السفلية مرتاجعة للَداخل (إطباق وحشي)

الشكل طبيعي نعم ( ) ال ( )

[ ] األضراس العلوية مرتاجعة للَداخل واألضراس السفلية بارزَ لألمام (سوء اإلطباق)

األمام

اخللف

نظرَ جانبية للقواطع األمامية(

 - 1ارسم القاطع األمامي السفلي

القواطع املركزية )
الشكل طبيعي نعم ( ) ال ( )  - 2ضع (✓)
[ ] القواطع العلوية تغطي أكثر من ثلث القواطع السفلية (عض مغلق)
اخللف
األمام
[ ] القواطع العلوية ال تغطي القواطع السفلية (عض مفتوح)
[ ] القواطع العلوية بارزَ لألمام عن القواطع السفلية (عض زائَد)
[ ] القواطع العلوية مرتاجعة عن القواطع السفلية (عض سفلي)

تابع الفك
األسنان

احلالة:

األسنان الَدائمة

األسنان اللبنية املؤقته

( ) تسوس األسنان
( ) فراغات نتيجة أسنان مفقودَ
(ضع دائرَ حول السن املفقود)
تراص األسنان:
( ) فراغات كبريَ بني األسنان
(ارسم سهم بني األسنان لإلشارَ
لتلك الفراغات)
( ) جسر أو تركيبة أو تقويم:
خلل آخر:
سقف احللق
الصلب

االرتفاع ( ) االتساع ( ) خلل آخر:

حركة اجلهاز اللهوي احلنجري
/ /u /أو/مستمرَ:
 - 1طبيعة الصوت تتغري عنَد اغالق األنف وفتحه:
نعم ( ) ال ( )
19

 - 2وجود هواء أنفي:
نعم ( ) ال ( )
سقف احللق
الرخو

مالحظة احلركة

متاثل احلركة

متماثلة يف حالة السكون ( ) اللهاَ
( )

قل (آه) احلركة العامودية ( )1ال

( )

خلل آخر:

يوجَد ( ) يوجَد ( )
 3حماوالت

البلعوم

األقواس األمامية ( ) األقواس
اخللفية ( )

احلركة اجلانبية ( )2ال

( )

يوجَد ( ) يوجَد ( )

اللوزتني ( ) خلل آخر:
التنفس عن طريق الفم :نعم ( ) ال ( ) خلل آخر:

التنفس

التناوب

اهلَدف

السريع
للنطق

العَدد

الوقت (ثواني)

احملاوالت /كل ثانية

صحة النطق

التواتر
نعم

ال

نعم

ال

16

..................

..................

( )

( )

( )

( )

تا ،تا ،تا

16

..................

..................

( )

( )

( )

( )

كا،كا،كا

16

..................

..................

( )

( )

( )

( )

باتا ،باتا ،باتا

12

..................

..................

( )

( )

( )

( )

باتاكا،باتاكا،باتاكا

8

..................

..................

( )

( )

( )

( )

با،با،با
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منوذج رقم ()15
اسم النموذج  :اختبار آلية الكالم الشامل
اختبار آلية الكالم الشامل
العمر__________________ :

االسم__________________________ :

تاريخ االختبار:

معلم َ/تَدريبات النطق_________________________ :

/

/

 14هـ

أوال :الشفتان  .1الرتكيب:
نعم

.1

متماثلة:

.2

الشفتان متماستان عنَد تطابق األسنان معاً:

 .3نَدبات:
.2

ال

نعم

ال

نعم

ال

الوظيفة:

أوالً (العصب الَدماغي اخلامس) CV
.1

الطالب َ/يستطيع مضغ قطعة من اللبان:

.2

حلظ/ي البلع (  CXو ) TX

الطالب َ/تستطلع البلع:
.3

نعم

ال

نعم

ال

قل "عض/ي بقوَ (حتسسي عضلة املاسيرت على اجلانبني)"
 .1الكتلة:

متساوية جانبياً خفض:

ميني

يسار

 .2ضعف يف __________________________________
.4

"ال تَدعين أفتح فمك (إضغط ألسفل ذقن الطالب")َ/
.1

.5

مقاومة طبيعية

"افتح فمك ببطء وبأكرب اتساع ممكن"
.1

.6

ضعيفة

طبيعي

ينحرف:

ميني

يسار

الطالب َ/تستطيع حتريك الفك السفلي:

لليمني:

نعم

ال

لليسار:

نعم

ال

ثانياً( :العصب الَدماغي السابع (الوجهي) :)III
.1

"اقفل/ي شفتيك وال تَدعين أفتحهما"

ال
نعم
الطالب َ/يستطيع قفل شفتيه/ا بقوَ:
__________________________________________
" .2أريين أسنانك (الطالب َ/يسحب شفتيه/ا)"

مالحظات:

طبيعي
غري طبيعي
.3

"بالتبادل ابتسم/ي وتغضن/ي (تربهن أمام الطالب")َ/

طبيعي
غري طبيعي
.4

"عضي شفتيك (اضغطي بواسطة الضاغط اللسان)"

طبيعي
غري طبيعي
.5

دع/ي الطالب َ/تسحب إحَدى زوايا الفم بالتبادل :حتسس/ي اخلَدين
 .1الشَد:

.6

متساوي جانبياً

منخفض:

ميني

يسار

الحظ/ي اآلتي:
.1
.2
.3

انسَداد جفن العني األعلى:

ال يوجَد

ميني

يسار

كالهما

وجه صلب متقنع
ضعف وجهي يف ____________
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 .4رعشة يف ________________
.7

"انظر/ي إىل السقف بَدون حتريك وجهك"
.1

.8

جتعَد يف اجلبهة:

متساوي جانبياً

يسار

"أغمز/ي بعني ثم األخرى"
 .1الغمز:

.9

منخفض:

ميني

منخفض:

متساوي جانبياً

ميني

يسار

حتسس/ي عضلة  SCMعلى اجلانبني
 .1الشَد:

منخفض:

متساوي جانبياً

ميني

يسار

مالحظات:
ثانياً :األسنان
الرتكيب:

.1

.1
.2

التضاد /الرصن:

غري طبيعي

طبيعي

هل هناك فجوات بني األسنان (حَدد/ي)
(علوي)

يسار

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

ميني

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

(سفلي)
.3

ترقيع األسنان (تقويم):

.4

احلالة الصحية لألسنان:

نعم

ال

جزئي
جيَدَ

ممتازَ

كلي
ضعيفة

ثالثاً :اللسان:
.1

الرتكيب:
.1

طبيعي

حجم اللسان باملقارنة بالتجويف الفمي:
كبري

صغري
 .2نوبات:

نعم

ال

 .3شقوق:

نعم

ال

.4

الرابط اللساني:

قصري

طبيعي

 .2الوظيفة(:العصب الَدماغي )C XII
 .1الحظي اآلتي:
.1
.2

االرتعاش يف الوضع الساكن:
نعم

ضمور:

نعم

ال

ال

مالحظات :
 .3قول/ي "ابرز/ي لسانك مستقيماً للخارج بأكرب قر ممكن"
 .1ينحرف:
.2

مَدى بروز اللسان:

 .3السرعة:
.4
.4

يسار

اليوجَد

ميني
طبيعي

طبيعي

منخض

منخفض

مقاومته/ا للضاغط اللساني:

منخفض

طبيعي

"أبرز/ي لسانك للخارج وحركيه من اجلانب اآلخر بأسرع ما ميكن"
.1

احلركة اجلانبية متساوية:

.2

منخفض يسار

.3

منخفض ميني

 .4السرعة:
.5

طبيعي

نعم

ال

بطيء

املقاومة اجلانبية للضاغط اللساني:

طبيعي منخفض:

يسار

ميني
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.5

"حاول/ي ملس أنفك بقمة لسانك"
.1

.6

الصعود:

طبيعي

منعَدم

منخفض

"افتح/ي فمك باتساع وادفع/ي بلسانك للَداخل"
 .1الَدفع:
.2

طبيعي

ابلع/ي:

منخفض

طبيعي

منعَدم

بلع لساني

رابعاً :اللهاَ الصلبة:
.1

الرتكيب:
.1

االتساع:

.2

ارتفاع القبة:

طبيعي

ضيق

طبيعي

 .3متاثل األقواس:

مرتفع

نعم

 .4شق خلقي:

واسع
منخفض

ال

ال يوجَد

غري مصحح

مصحح

مالحظات
______________________________________________________________________________________________
خامساً :آلية اجلهاز اللهوي احلنجري:
.1

الرتكيب:
.1

اللهاَ اللينة وهلاَ احللق
 .1يف حالة السكون:
 .2شقوق خلقية:

يوجَد مصحح

طبيعي تنحرف:
اليوجَد

يسار

ميني

هلاَ احللق مشرومة

انعَدام هلاَ احللق

غري مصحح

مالحظات_______________________________________ :
 .3األقواس احللقية:
.1

األقواس احللقية األمامية:

يوجَد

منعَدم

نَدبات

.2

األقواس احللقية اخللفية:

يوجَد

منعَدم

نَدبات

.3
.2

طبيعية

اللوزتني:

ضامرَ

زائَدَ يف احلجم

ملتهبة

منعَدمة

الوظيفة:
 .1العصب الَدماغي ()C XI, C X, C IX
.1

.2

الحظ/ي اآلتي:
.1

صعوبة يف البلع:

نعم

ال

.2

سيولة يف اللعاب:

نعم

ال

.3

كحة تلقائية:

طبيعي

ضعيف

الحظ/ي اآلتي
رنني طبيعي
خنف
غنه

صوت خمتنق
النظم:

طبيعي

غري طبيعي

الوصف

صوت طبيعي
صوت أنفاس
صوت أجش
.3

نهايات القناَ اللهوية احلنجرية:

يطفيء عود ثقاب
يشرب من املاصة
.4

اختبار املرآَ:
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امسك/ي املرآَ وضعيها حتت منحنى األنف خالل إصَدار الطالب /u/ َ/باستطالة
طبيعي
وجود هواء أنفي
.5

تصَدر الطالب /u/ َ/بينما أنفها مفلق

"بالتبادل أغلق/ي أنف الطالب َ/عن طريق مسكة باالبهام والسبابة ثم أطلقيه"
الرنني:

مل يتغري
.6

حتول

"أصَدري صوت "/Q/

يكرر ذلك الطالب َ/عَدَ مرات مع املالحظة الَدقيقة:
 .1ارتفاع سقف احللق:

منخفض

طبيعي

منعَدم

سادساً :التناوب السريع للنطق:
 .2اللسان

 .1الشفتان
البيان

احملاوالت
ضم وسحب الشفتني

1

2

التقييم
3

فوق املستوى

املستوى

حتت املستوى

/U – il – l u – il
يف  10ثوان ( 5مرات كل  15ث)
عَدد مرات اصَدار  /P/يف  5ث
( 5 – 3مرات كل  1ث)
عَدد مرات اصَدار  /ta/يف  5ث
( 5 – 3مرات كل  1ث)
عَدد مرات اصَدار  /Kd/يف  5ث
( 5,5 – 3,5كل ثانية)
عَدد مرات اصَدار  P – ta – Kdيف  5ث
( 1,7 – 1,0كل ثانية)
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منوذج رقم () 16
اسم النموذج  :اختبار النطق النمائي
منوذج التسجيل الختبار النطق النمائي
Developmental Articulation Test – Scoring Sheet
الصف الَدراسي
تاريخ االختبار
العمر

االسم

اسم معلم/تَدريب
النطق

الكلمات املختربَ

IPA

احلرف

1

2

املواضع
3

1

2

3

ISO

مالحظات

العمر
القياسي**

العمر* املقبول

1

م

m

مكتبة

ليمون

فم

≤ 2:0 – 2:4

≤ 2:0 – 2:4

2

ح

ħ

حبل

حبر

مفتاح

2:0 – 3:10

2:0 – 3:10

3

ن

n

جنمة

عنب

حصان

2:6 – 2:10

2:6 – 2:10

4

و

w

ورقة

كرَ

دلو

2:6 – 2:10

2:6 – 2:10

5

ك

k

كأس

سكني

ديك

2:6 – 2:10

2:6 – 2:10

6

ت

t

تفاحة

خامت

جاكيت

2:6 – 2:10

2:6 – 2:10

7

ف

f

فيل

تلفون

خروف

2:6 – 2:10

2:6 – 2:10

8

ب

b

بنت

صابون

دب

3:0 – 3:4

3:0 – 3:4

9

د

d

دجاجة

سنَدويش

قرد

3:0 – 3:4

3:0 – 3:4

10

ل

l

لسان

بلون

مجل

3:6 – 3:10

3:6 – 3:10

11

غ

ɣ

غزال

مغسلة

4:0 – 6:4

4:0 – 6:4

12

خ

æx

خيمة

خمَدَ

مطبخ

4:0 – 6:4

4:0 – 6:4

13

ه

h

هَدية

زهور

وجوه

5:0 – 5:4

5:0 – 5:4

14

س

s

ساعة

كرسي

مشس

5:0 – 5:4

5:0 – 5:4

15

ش

ʃ

شنطة

فرشة

مشمش

5:0 – 5:4

5:0 – 5:4

16

ر

r

رجل

عروس

سرير

5:6 – 5:10

5:6 – 5:10

17

ي

j

يَد

سيارَ

6:0 – 6:4

2:6 – 2:10

18

ث

θ

ثعبان

كمثرى

> 6:0 – 6:4

5:0 – 5:4

19

ذ

ð

ذيل

أذن

> 6:0 – 6:4

> 6:0 – 6:4

20

ز

z

زرافة

جزر

موز

> 6:0 – 6:4

> 6:0 – 6:4

21

ج

dʒ

جرس

رجل

درج

> 6:0 – 6:4

4:0 – 4:4

22

ء

ˤ

أسَد

فأر

ملجأ

> 6:4

2:0 – 3:10

23

ص

sˤ

صورَ

عصفور

قفص

> 6:4

4:0 – 6:4

24

ض

dˤ

ضفَدع

مضرب

بيض

> 6:4

> 6:4

25

ط

tˤ

طبل

قطار

مشط

> 6:4

> 6:4

26

ظ

ðˤ

ظفر

نظارَ

> 6:4

4:0 – 6:4

27

ع

ʕ

عيون

شعر

مربع

> 6:4

> 6:4

28

ق

q

قلم

مقص

صنَدوق

> 6:4

2:0 – 3:10

مثلث

** العمر القياسي= أن الطفل ينطق الصوت صحيحاً  %75يف مجيع املواضع ()1,2,
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منوذج رقم ()17
اسم النموذج  :اختبار الذاكرَ السمعية للكلمات
اختبار الذاكرَ السمعية (كلمات )
الذاكرَ السمعية للكلمات
املستوى االول
جنح محَد
هَدى تلعب
زرع كثري
املستوى الثاني
مها تلميذَ جمتهَدَ
صفاء حتب املَدرسة
يلعب علي كثرياً
املستوى الثالث
هَدى تذهب إىل املَدرسة
الفتاَ النظيفة حتب املَدرسة
قرأت القرآن قبل قليل
املستوى الرابع
يلعب على مع حسام باخلارج
هَدى حتب ركوب الَدراجة والَدراسة
السماء صافيه وليس بها غيوم
املستوى اخلامس
أحب أن ألعب كرَ املضرب يف الصباح
أذاكر دروسي بانتظام وأنام مبكراً يومياً
احلَديقة مليئة باألزهار امللونة ورائحتها مجيلة

وصف االختبار:
يتألف من مخسة مستويات ،كل مستوى يتضمن ثالث سالسل من
الكلمات الشائعة يف لغة الطفل ،واملستوى األول يبَدأ بسالسل من كلمتني والثاني سالسل من ثالث كلمات وينتهي عنَد املستوى اخلامس بسالسل من ست
كلمات ،وتتكون كل كلمة من مقطع صوتي واحَد ،ويطلب من الطالب إعادَ الكلمات اليت يقرئها الفاحص وال يشرتط الرتتيب يف إعادَ الكلمات.
غرض االختبار :
ويقيس القَدرَ على تذكر الكلمات ذات املقطع الواحَد ضمن سالسل متَدرجة الطول ،ولبيان مستوى الذاكرَ السمعية كأحَد مكونات تقييم القَدرَ العقلية
واالستعَداد للتعلم وجوانب اضطرابات الذاكرَ السمعية كونها األساس الكتساب اللغة وتطور مهارات االتصال والتفاعل االجتماعي.
تعليمات التطبيق:
 التطبيق الفردي التأكَد من عَدم وجود أعراض مرضية ذات عالقة كالرشح والتهاب األذن جيلس الطفل مقابل الفاحص ويطلب الفاحص من الطفل عَدم النظر إىل وجهه. معيار التوقف إذا فشل الطفل يف مجيع فقرات املستوى. -التعاد أي من فقرات حتى لو طلب الطفل ذلك.

26

تعليمات التصحيح :
 إذا أعاد الفاحص كلمات السلسة بغض النظر عن ترتيبها يأخذ العالمة تعترب اإلجابة خاطئة إذا أضاف أو حذف منها أي كلمة توضع دائرَ حول العالمة املستحقة و إشارَ  Xعلى اإلجابة اخلاطئة العالمة الكلية هي جمموع النقاط اليت حصل عليها من اإلجابات الصحيحة -العالمة الَدنيا صفر والعالمة القصوى 60

27

منوذج رقم ()18
اسم النموذج  :اختبار الذاكرَ السمعية –أرقام .
اختبار الذاكرَ السمعية(أرقام)
املستوى االول

4- 7

(2- 6سنوات)

3- 6
8- 5
املستوى الثاني

6- 4- 1

(3سنوات)

3- 5- 2
8- 3- 7
املستوى الثالث

4- 7- 2- 9

(6- 4سنوات

3- 8- 5- 2
7- 2- 6- 1
املستوى الرابع

3- 1- 8- 5- 9

(7سنوات

4- 8- 3- 7- 2
9- 6- 1- 8- 3
املستوى اخلامس

4- 7- 3- 8- 5- 9

(10سنوات)

5- 2- 9- 7- 4- 6
7- 2- 8- 3- 9- 4
املستوى السادس

4- 9- 2- 6- 5- 3- 7

(15سنه)

9- 3- 5- 1- 8- 2- 6
2- 7- 4- 9- 3- 8- 5
املستوى السابع

7- 2- 5- 9- 4- 8- 3- 6

(للبكار البالغني)

7- 1- 5- 3- 9- 6- 2- 4
1- 9- 3- 5- 8- 2- 6- 7
املستوى الثامن

5- 9- 6- 1- 3- 8- 2- 7- 4

(الكبار البغالني)

9- 2- 5- 8- 4- 1- 7- 3- 6
4- 7- 2- 9- 1- 6- 8- 5- 3
وصف االختبار :
يقيس االختبار قَدرَ الطالب على تذكر سلسة من األرقام بنفس الرتتيب الذي مسعه من الفاحص ،ويتألف االختبار من أربعة وعشرون سلسة من األرقام،
نظمت يف مثان مستويات ،كل مستوى مكون من ثالث سالسل
الغرض من االختبار:
ويستخَدم لقياس القَدرَ على تذكر سلسلة من األرقام بنفس الرتتيب اليت يسمعها املفحوص فيه ،بهَدف تقييم مستوى الذاكرَ السمعية عنَد من قَد
يعانون من صعوبات تعلمية أو قصور يف الذاكرَ فهو يستخَدم لتقييم مستوى الذاكرَ السمعية عنَد األطفال الذين يعانون من صعوبات يف التعلم .
والتعرف على قَدرَ األطفال على تذكر سالسل أرقام متَدرجة يف الطول.
تعليمات التطبيق:
 التطبيق الفردي جيلس الطفل مقابل الفاحص ويطلب الفاحص من الطفل عَدم النظر إىل وجه املفحوص او يستخَدم حائل بصري يتم شرح املطلوب ويعطي الفاحص مثالني معيار التوقف هو الفشل يف مجيع فقرات السلسلة .تعليمات التصحيح:
 توضع دائرَ حول العالمة املستحقة و إشارَXعلى اإلجابة اخلاطئة28

 العالمة الكلية هي جمموع النقاط اليت حصل عليها من اإلجابات الصحيحة العالمة الَدنيا صفر والعالمة القصوى 132 -الرتتيب شرط أساسي (إعادَ األرقام بنفس الرتتيب)
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منوذج رقم ()19
اسم النموذج  :استبانة الوالَدين لتقييم املهارات السمعية
استبانة الوالَدين لتقييم املهارات السمعية (سنه 6-سنوات)
معلومات عامة :
االسم  ................................. :التاريخ ............................. :
العمر  .................................... :الفاحص ...........................:
عَدد مرات الفحص :
تعليمات  :يعتمَد هذا التقييم على وجود املهارَ لَدى الطفل من عَدمها  .وذلك بوضع العالمة صح أو خطأ بعَد سؤال الوالَدين حول قَدرات طفلهما أو إجراء
بعض املالحظات أو التطبيقات العملية حول املهارَ املطلوبة
العالمة

املهارات السمعية
مييز الطفل الصوت االنساني عن االصوات االخرى يف البيئة احمليطة كان يهَدا ويسعَد عنَد مساع الصوت االنساني
مييز الطفل بني اصوات اللغة املختلفة كان يستجيب للطلب وذلك بإحضار غرض مألوف
يقلَد الطفل االصوات الصادرَ عن االلعاب كصوت الطبل او السيارَ
يربط الطفل الشيء بصوته كان حيضر شيئا مألوفا من تقليَد صوته فقط
يتنبأ الطفل ويستجيب لألحَداث املرفقة بأصوات معينة  ،فصوت إغالق باب املنزل يعين ان ابي قَد جاء وعنَدما تكون صنابري
احلمام جارية فهذا يعين انه قَد حان وقت االستحمام
يستجيب الطفل المسه
عمر سنة –سنتني  :تطوير مهارات االستماع
.1

ينتبه الطفل لألصوات عنَدما تَدار لعبة ذات صوت

.2

يستمع الطفل اىل اناشيَد االطفال مرفقة بإمياءات وافعال كأغنية (رن رن يا جرس ).

.3

يتجاوب الطفل عنَدما تساله (أتريَد دمية أو حيوانا أو قطارا )..اخل

.4

جتاوب الطفل عنَدما تطلب منه ان جيلب اغراضا مألوفة والعابا كبريَ كان تقول (أعطين كوبا)  ،أحضر لي
حذاءك .

عمر سنتني – ثالث :تطور مهارات االستماع
.1

يستطيع الطفل ان يستجيب عنَدما تريه ثالثة أشياء وتطلب منه جلب شيء أو شيئني  ،كقولك ( أعطين الَدب
) باستخَدام االلعاب املصغرَ أو الصور .

.2

يستطيع الطفل ان يقلَد عَددا من الضربات على الطاولة .

.3

يستطيع الطفل أن ينصت ثم ينفذ فعال بسيطا كالوقوف

عمر ثالث سنوات – أربع  :تطور مهارات االستماع
 .1يستطيع الطفل أن يستمع ويفهم ما تقوله دون أن يوقف ما يفعله عنَدما تقول له ( هذا جيَد أو كيف
حالك اليوم ).
.2

يستطيع الطفل ان يطابق اصواتا معينة مع اشياء او صور

.3

يستطيع الطفل ان يسال عن اشياء مثل حمتويات حقيبة التسوق وحقيبة املالبس

.4

اتباع اوامر بسيطة

 .5يستطيع الطفل ان ينفذ ما يطلب منه كان يلمس جزئيني او ثالثة من جسمه
.6

يستطيع الطفل ان ينفذ ما يطلب منه كان يلمس او يعطيك شيئني مرتبطني ببعضهما كامللعقة
والسكني والشراب واحلذاء

.7

يستطيع الطفل ان ينفذ ما يطلب منه كان يلمس او يعطيك شيئني غري مرتبطني ببعضهما كاحلذاء
والقلم .

.8

يتجاوب عنَد أمره القيام بأفعال بسيطة مرتبطة مبثري صوتي  ،فمثال عنَدما يسمع صوت قرع على الطاولة
عليه ان يقف .

من اربع –مخس سنوات  :تطور مهارات االستماع
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.1

قَدرات نقل االنتباه

.2

يستطيع الطفل اكمال نشاطه (لعبه) عنَدما يعمل اىل جانبه طفل آخر يقوم بنفس النشاط .

من مخسة – ستة سنوات  :تطور مهارات االستماع
.1

يستطيع الطفل ان ينفذ ما يطلب منه عن االشياء او الصور كما ورد يف املستويني الثالث والرابع ولكن بزيادَ عَدد
األغراض املعروضة واملطلوبة مثل علبة أعواد الثقاب ومشعل الفرن وثياب السباحة ....اخل .

.2

يستطيع الطفل ان يصَدر الصوت املناسب عنَدما تقرا قصة للطفل عن كلب او قطة كلما ذكر احليوان له وطلب
منه ذلك .

االنتقاء الصوتي :
.1

ضع عَددا من االشياء ذات االستعمال اليومي امام الطفل كاملفاتيح واجلرس وامللعقة وبينما يغلق عينيه
قم بإصَدار الصوت املرافق  ،يستطيع الطفل ان يتعرف على مصَدر الصوت بشكل صحيح.

.2

يستطيع الطفل ان يقلَد ايقاعا بسيطا على الطاولة كضربتني سريعتني ثم وقفة ثم ضربة واحَدَ سريعة

.3

يستطيع الطفل ان يطابق االصوات مع الصور ،استخَدام اشرطة مسجلة لألصوات اليومية

الوعي السمعي العام
.1

يستطيع الطفل ان ينتبه اىل االلعاب املصَدرَ للصوت واستكشاف االصوات احمليطة وربطها باألشياء
واالحَداث عن طريق جتربة االشياء بأنفسهم كإطفاء املكنسة وتنظيف احلمام

.2

يستطيع الطفل االنصات ومقارنة االصوات العالية واملنخفضة والطويلة والقصريَ

التمييز السمعي :
.1يستطيع الطفل ان يربط صوتا مع مصَدره عن طريق الكثري من العروضات واللعب
 .2يستطيع الطفل ان مييز بني االصوات بنجاح باستخَدام مهاراته البصرية والسمعية
حتَديَد موقع الصوت:
.1

يستطيع الطفل ان يتابع بصريا ومسعيا كرَ مَدحرجة مصَدرَ للصوت كالكرَ .

.2

يستطيع الطفل ان يلتفت اىل الصوت عنَدما ينادى بامسه

.3

يستطيع الطفل ان يلتفت اىل العاب متحركة مصَدرَ للصوت تنتقل بني الراشَد والطفل عرب جمال رؤية
الطفل

.4

يستطيع الطفل ان يلتفت عنَدما ينادى من زوايا خمتلفة من الغرفة

.5

يستطيع الطفل ان يلتفت اىل مصَدر االصوات املثريَ القادمة من زوايا خمتلفة من الغرفة  .بينما يغلق
الطفل عينيه  ،هل يلتفت اىل صوت ساعة منبهة او صنَدوق موسيقى خمبأ.

الذاكرَ البصرية والسمعية .
.1

يستطيع الطفل معرفة االشياء واملفردات املستخَدمة من امسها .

.2

يستطيع الطفل االشارَ للشيء أو رمسه يف اهلواء أو أن يرسم صورَ لشيء ويبقيها يف عقله عنَد ذكر امسها
.

.3

يستطيع الطفل ان يتخيل صورَ االشياء عن طريق عرض صورها على البطاقات الفارغة .

.4

يستطيع الطفل ان حيضر شيئا من عَدَ اشياء موضوعة على الطاولة ؟ وهناك امثلة عَدَ كقائمة التبضع
او ان جيمع اشياء عَدَ من الغرفة او اثناء نزهة ومن ثم يقوم بتسمية شيئني او ثالثة ثم يقوم الطفل
بالبحث عنها ثم اجيادها يف علبة من االشياء املتشابهة ومن االمثلة ارتَداء املالبس وان يرتب حَديقة
حيوانات او مزرعة او شارع وان يعيَد رواية القصة مبساعَدَ الصور ...اخل .

.5

يستطيع الطفل ان يتبع االوامر

.6

يستطيع الطفل ان يقلَد االيقاعات باستخَدام اآلت موسيقية  :اصَدر ايقاعا بسيطا  ،احَدها طويل واالخر
قصري

.7

يستطيع الطفل ان يكرر االرقام او الكلمات او اجلمل .

.8

يستطيع الطفل ان يتذكر حكاية بسيطة  ،تذكر فيها اشياء او حيوانات أو أعمال .
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تكامل مهارات السمع :
.1

يستطيع الطفل ان يطابق الصوت مع الصورَ .

.2

يستطيع الطفل ان يطابق الصورَ مع احلركة والعكس صحيح .

.3

يستطيع الطفل رواية قصة حتوي اصواتا ن كما يستطيع ان يصَدر الصوت املناسب يف الوقت املناسب .

النتيجة :
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منوذج رقم ()20
اسم النموذج  :استبيان مهارات اللغة العامة
استبيان مهارات اللغة العامة
االسم ....................................:
التاريخ .................................:
العمر....................................:
عَدد مرات الفحص ...................:
مهارات اللغة :

نعم  /ال

.1

مهارات اللغة االولية

.2

مهارات االنتباه

.3

مهارات اللغة االستقبالية

.4

مهارات اللغة التعبريية

.5

مهارات االدراك احلسي
أوال  :مهارات اللغة األولية
التواصل املبكر
يشاركك الطفل االنتباه عنَدما تلعب معه
التبادالت املتناوبة  :يتجاوب الطفل ويأخذ دوره عنَدما حتاول تقليَده بعَدما يتوقف
االفعال الروتينية قبل احملادثة :ينَدمج الطفل يف العاب مثل االختفاء والظهور حبيث تتضمن هذه
التصرفات االتصال البصري وحركات الراس واجلسم والتعبري الوجهي ..اخل
يتجاوب مع العاب االخذ والعطاء مثال ميَد الراشَد يَده للطفل ألخذ لعبه معه مع استخَدام لغة مرافقه
لذلك مثل هات او اعطها لي
يتجاوب الطفل مع العاب السري لألمام واخللف مثال جتاوب الطفل مع الراشَد بَدحرجة الكرات والسيارات
لبعضهم البعض ؟
يتجاوب الطفل مع العاب السري لألمام واخللف ،مثال جتاوب الطفل مع الراشَد بَدحرجة الكرات السيارات
لبعضهم البعض؟
يتجاوب الطفل مع العاب االختفاء والظهور مثال  :جتاوب الطفل مع الراشَد بإخفاء وجوههم يف ايَديهم
واختالس النظر للخارج آو االختباء خلف االبواب
يتجاوب مع العاب اليَدين واالصابع مثل التصفيق املتقابل
يتجاوب مع االلعاب اجلسَدية مثال جتاوب الطفل مع الراشَد بتجَديف القوارب

( حيث جيلس شخصان

مقابل بعضهما على االرض ويشيكان أيَديهما ويتأرجحان إىل األمام واخللف )
يتجاوب مع اناشيَد االطفال وقصصهم
يتجاوب مع تسلسالت اللعب (الرمزي )يف احلياَ الواقعية  ،كتجاوب الطفل مع الراشَد يف تبادل االدوار يف
تنفيذ اعمال معينة بينما يقومان بإعَداد فنجان حقيقي من الشاي او يتظاهران بالقيام بذلك عنَدما
يصب الراشَد الشاي ثم يضع الطفل السكر ويضيف الراشَد احلليب وحيركه الطفل
االستحثاث اللفظي املبكر
يستخَدم الطفل اصواتا ساكنة او متحركة لتلبية طلبه ؟ مثال (آه) أي يريَد حلوى
يستخَدم الطفل بعض االصوات بشكل هادف ؟مثال (بييب)أي سيارَ (أم ) أي ماما
يشكل الكلمة أي يصَدر حركات بالفم اثناء اللعب
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املفاهيم املبكرَ :
دوام الشيء:
يالحق الشيء املتحرك
ينظر لألسفل عنَدما يسقط شيء
إذا اختبأت يأتي للبحث عنك  ،أو ينظر بتوقع حنو مكان اختبائك
مفهوم الشيء :
يستطيع معرفة مالبسه من مالبس اآلخرين
ثبات الشيء:
إذا أريته ملعقة أو كوبا وطلبت منه أن حيضر لك مالعق أو أكواب أخرى يفعل ذلك
مفاهيم العالقات :
املرجع :
الوجود واالختفاء والتكرار  :ينظر الطفل إىل األشياء و األحَداث يف البيئة ويتابع األشياء ويالحق األشياء
املختفية
املوقع :
يعرف الطفل مكان الشيء الذي يريَده
السبب واألثر :
يَدرك الطفل أثر النار أو احلرارَ (كوب الشاي الساخن ).
إدراك الكالم املبكر :
مييز الطفل الصوت االنساني عن االصوات االخرى يف البيئة احمليطة كان يهَدا ويسعَد عنَد مساع الصوت
االنساني
مييز الطفل بني اصوات اللغة املختلفة كان يستجيب لطلب احضار غرض مألوف
يقلَد الطفل االصوات الصادرَ عن االلعاب كصوت الطبل او السيارَ
يربط الطفل الشيء بصوته كان حيضر شيء مألوف من تقليَد صوته فقط
يتنبأ الطفل ويستجيب لألحَداث الراهنة بأصوات معينة فصوت اغالق باب املنزل يعين ان بابا قَد جاء
وعنَدما تكون صنابري احلمام جارية فهذا يعين انه قَد حان وقت االستحمام
يستجيب الطفل المسه
الفهم اللفظي املبكر:
الفهم احلالي (املتعلق بوضعية ما ):
يستطيع الطفل ان يظهر فهما حقيقيا للكلمات وحَدها مثل  ( :االن سنذهب )
الفهم الرمزي :
يستطيع الطفل اللعب بالَدمى الكبريَ والصغريَ وتطبيق األعمال احلقيقية عليهم
يستطيع الطفل التعرف على الصور
يستطيع الطفل مطابقة االشياء احلقيقية واالشياء املصغرَ مع الصورَ
يستطيع الطفل مطابقة الصورَ مع الصورَ
يستطيع الطفل ان يقوم مبطابقة صورتني متماثلتني متاما
يستطيع الطفل ان يفرز صورا صغريَ لتالئم صورَ كبريَ مركبة
يستطيع الطفل ان يفرز رزمة من البطاقات ويصنع كومتني احَداهما لألزواج املتماثلة واالزواج غري
املتماثلة
يستطيع الطفل ان يطابق صورَ فعل ما مع الفعل احلقيقي او تقليَده
يستطيع الطفل ان يأخذ صورَ واحَدَ ليقلَدها من على طاولة عليها صورتني او ثالث
ثانيا :االنتباه ومهارات االستماع
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املستوى االول 1- 0سنة
انتباه الطفل واحملافظة عليه واملتابعة البصرية
يستطيع الطفل ان ينتبه لألشياء املتحركة مثال ذلك جسم متحرك او لعبة متأرجحة على احَد
اجلانبني يف مستوى وجه الطفل
يستطيع الطفل الوصول اىل االشياء
ينقل الطفل انتباهه من شيء اىل آخر
يظهر الطفل اتصاال بصريا استجابة المسه الشخصي
املستوى الثاني (2- 1سنة)
يتحمل الطفل وجود الراشَد وتَدخله يف نشاط من اختياره
عنَدما يكون لَديك لعبة وحتاول تقليَد الطفل هل يعمل التالي :
يبَدو ان الطفل ال يالحظك ولكن يبَدا بتقليَد فعلك
او يوقف لعبه وينظر اليك باهتمام
او يسقط لعبتك
تطور مهارات االستماع
ينتبه الطفل لألصوات  ،عنَدما تَدار لعبه ذات صوت
يستمع الطفل اىل اناشيَد االطفال مرفقة بإمياءات وافعال كأغنية (رن رن ياجرس)
يتجاوب الطفل عنَدما تساله ( أتريَد دمية أو حيوانا أو قطارا)...اخل
يتجاوب الطفل عنَدما تطلب منه ان جيلب اغراضا مألوفة والعابا كبريَ كان تقول (أعطين كوبا) ( ،
أحضر لي حذاءك).
املستوى الثالث (من 3- 2سنوات )
بعض املهام البصرية املناسبة
يستطيع الطفل مطابقة 1- 1لالشكال وااللوان االساسية
يستطيع الطفل حماكاَ االبراج والقطارات بوساطة املكعبات كما يعرضها الراشَد
يستطيع الطفل نقل االشكال اىل الورق
يستطيع الطفل تقليَد حركات كبريَ مع الراشَد
ميكن كسب انتباه الطفل بينما يشرتك بفعالية يف املهمة  .كأن تناد امسه وتقل (انظر ) ( ،انصت ) وال
تعطه أي تعليمات حتى يبَدا باالتصال البصري  ،كما جيب ان تكون التعليمات متعلقة باملهمة
تطور مهارات االستماع
يستطيع الطفل ان يستجيب عنَدما تريه ثالثة اشياء وتطلب منه جلب شيئ او شيئني كقولك ( أعطين
الَدب ) باستخَدام االلعاب املصغرَ أو الصور
يستطيع الطفل أن يقلَد عَددا من الضربات على الطاولة
يستطيع الطفل أن ينصت ثم ينفذ فعال بسيطا كالوقوف
املستوى الرابع ( من 4- 3سنوات)
يستطيع الطفل أن يستمع ويفهم ما تقوله دون أن يوقف ما يفعله عنَدما تقول له ( هذا جيَد أو كيف
حالك اليوم ).
يستطيع الطفل ان يطابق اصواتا معينة مع اشياء او صور
يستطيع الطفل ان يسال عن اشياء مثل حمتويات حقيبة التسوق وحقيبة املالبس
اتباع اوامر بسيطة
يستطيع الطفل ان ينفذ ما يطلب منه كان يلمس جزئني او ثالثة من جسمه
يستطيع الطفل ان ينفذ ما يطلب منه كان يلمس او يعطيك شيئني مرتبطني ببعضهما كامللعقة
والسكني والشراب واحلذاء
35

يستطيع الطفل ان ينفذ ما يطلب منه كان يلمس او يعطيك شيئني غري مرتبطني ببعضهما كاحلذاء
والقلم .
يتجاوب عنَد أمره القيام بأفعال بسيطة مرتبطة مبثري صوتي  ،فمثال عنَدما يسمع صوت قرع على الطاولة
عليه ان يقف .
املستوى اخلامس (5- 4سنوات)
قَدرات نقل االنتباه
يستطيع الطفل اكمال نشاطه (لعبه) عنَدما يعمل اىل جانبه طفل آخر يقوم بنفس النشاط .
تطور مهارات االستماع
يستطيع الطفل ان ينفذ ما يطلب منه عن االشياء او الصور كما ورد يف املستويني الثالث والرابع ولكن
بزيادَ عَدد األغراض املعروضة واملطلوبة مثل علبة أعواد الثقاب ومشعل الفرن وثياب السباحة ....اخل .
يستطيع الطفل ان يصَدر الصوت املناسب عنَدما تقرا قصة للطفل عن كلب او قطة كلما ذكر احليوان
له وطلب منه ذلك .
االنتقاء الصوتي :
ضع عَددا من االشياء ذات االستعمال اليومي امام الطفل كاملفاتيح واجلرس وامللعقة وبينما يغلق عينيه
قم بإصَدار الصوت املرافق  ،يستطيع الطفل ان يتعرف على مصَدر الصوت بشكل صحيح.
يستطيع الطفل ان يقلَد ايقاعا بسيطا على الطاولة كضربتني سريعتني ثم وقفة ثم ضربة واحَدَ سريعة
يستطيع الطفل ان يطابق االصوات مع الصور ،استخَدام اشرطة مسجلة لألصوات اليومية
املستوى السادس (من6- 5سنوات)
يستطيع الطفل ان يركز على حمرضات معقَدَ اكثر فاكثر وعلى اكمال انتقاله اىل وضعية تعلم
طبيعية
ثالثا  :تطور إدراك اللغة االستقبالية :
اإلشارات اللفظية األوىل :
فهم مفردات الطعام
فهم مفردات املالبس
فهم مفردات االلعاب
فهم مفردات االغراض اليومية
فهم مفردات احليوانات
فهم مفردات النقل
فهم أجزاء اجلسم
فهم ربط مفهومني لفظيني (اسم -اسم)
يستطيع تنفيذ عمل ما مكون من امسني مثال  :إجالس الَدمية على الكرسي أو دحرجة الَدب أو الَدمية
إليك
األفعال :
يفهم مفردات أفعال احلركة مثل أفعال احلركة كالركض والقفز يستطيع الطفل تنفيذها بنفسه
يفهم مفردات أفعال األعمال املطبقة على أشياء
مثال ضرب كرَ ودفع باب  ،متسح ومتشط وجتفف وينزلق وميسك وأفعال مثل (يرمي) (يلتقط)(يركل)
وأفعال على الطعام عنَد الطبخ مثال (التحريك) (اخلفق) (القطع )
يفهم مفردات االفعال الوصفية
تصف هذه االفعال تغريا يف احلالة الشكلية مثال (يكسر) (ينظف)(يطبخ)(يذوب)
فهم وظائف االشياء
يستطيع الطفل ان يفهم الشيء من وظيفته ( أين الذي نشرب فيه املاء )
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أحرف اجلر :
يستطيع الطفل أن يفهم مفردات أحرف اجلر  ،مثل فوق  ،يف  ،على  ،جبانب  ،حتت  ،أمام  ،خلف
التعابري الوصفية واملكانية :
يستطيع الطفل ان يفهم مفردات احلجم مثل كبري /صغري
يستطيع الطفل أن يفهم مفردات الطول
يستطيع الطفل أن يفهم مفردات االرتفاع مثل عالي  /منخفض
يستطيع الطفل أن يفهم مفردات الوزن مثل ثقيل /خفيف
يستطيع الطفل أن يفهم مفردات البنية مثل قاس/طري  ،خشن  /ناعم
يستطيع الطفل أن يفهم مفردات تغري االصوات مثل عال /منخفض  ،عال  /هادئ  ،مرتفع  /منخفض .
يستطيع الطفل أن يفهم مفردات األلوان
يستطيع الطفل أن يفهم أمساء األعضاء األكرب من اجلسم مثل الرجل  ،اليَد
يستطيع الطفل أن يفهم أمساء األعضاء األصغر من اجلسم مثل ظفر وأصبع وأسنان
يستطيع الطفل أن يفهم مفردات املشاعر مثل سعيَد وحزين ويضحك ويبكي
يستطيع الطفل أن يفهم مفردات الضمائر مثل أنت وهو وأنا وحنن ولي ولنا ....اخل .
يستطيع الطفل أن يفهم مفردات الزمن مثل االعمال واالحَداث اليت حتَدث يف ترتيب تسلسلي مثل ترتيب
صور تسلسلية ( سلسلة من صورتني ثم ثالث )
يستطيع الطفل أن يفهم مفردات الوقت
يستطيع الطفل أن يفهم الزمن املاضي مثال أسئلة هل أفطر اليوم ،هل جلس على الكرسي
يستطيع الطفل أن يعرف أفراد العائلة
يستطيع الطفل أن يعرف مفردات املهن
رابعا  :اللغة التعبريية
الكلمات األوىل :
يقول (ال)
يقول (املزيَد )
يقول ( كل شيء ذهب ) ،ذهب  ،بعيَدا  :كلمات مفيَدَ تنَدمج بشكل جيَد مع أمساء األشياء واألفعال
يقول (هذا ) (،ذاك)  :تفيَد باستَدعاء االنتباه لألشياء وكأشكال مبكرَ لإلشارَ
يقول (يعطي ) ( يصنع ) (يذهب )  :أفعال مرنة لكل األغراض (الفعل املضارع )
يقول أعلى  ،أسفل
يقول أمساء العائلة وااللعاب
يقول هنا وهناك
يقول على ويف
يقول أمساء االشياء يف استجابة ألسئلة الراشَد ما هذا؟ ما امسه؟  ،ماذا متلك  /وجَدت؟
يستخَدم صيغ الفعل مثال عنَدما يسئل ماذا يفعل وهو يشرب او يأكل
يستخَدم كلمة واحَدَ يف االوامر واالقرتاحات
يستخَدم كلمة واحَدَ يف التعليق والوصف
يستخَدم كلمة واحَدَ يف الطلب
العبارَ املكونة من عبارتني :
يقول العبارات املؤلفة من كلمتني
عبارات الثالث كلمات
يستخَدم مجلة من ثالث كلمات
يستخَدم اكثر من ثالث كلمات يف اجلملة
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يستخَدم احرف اجلر يف وعلى
يستخَدم صيغ مجع السامل
يستطيع الطفل ان يستخَدم صيغ امللكية
االفعال الرابطة غري املختصرَ :
جييب عنَدما يسال الطفل عن اللون باستخَدام صورا كبريَ واضحة او العابا
جييب عنَدما يسال الطفل عن الفرق بني شيئني يف صورَ احَدهما اطول من االخر بقوله هذه طويله
يستخَدم الزمن املاضي مثال عنَدما يكمل الطفل نشاطا ما اساله ماذا فعلت او صنعت او لونت
يستطيع الطفل ان يستخَدم زمن املستقبل مثال الراشَد  (:أين ستذهب بعَدما ننهي العالج )
يستطيع الطفل ان يسال اسئلة تكون اجاباتها نعم /ال
يستطيع الطفل ان يسال اسئلة تكون اجاباتها النهايات املفتوحة مثال  :يسال اآلخرين ماذا يريَدون أن
يشربوا أو يأكلوا؟
يستطيع الطفل أن يتجاوب عنَد االستماع إىل قصص مع مناقشة حمتواها وإعادَ احلكاية
يستطيع الطفل أن يصف الناس واالشياء والصور ألطفال
يستطيع الطفل ان يعطي تعليقات مستمرَ ألحَداث حقيقية او احَداث تقلَد او متثل
يستطيع الطفل ان يعطي تعليقات مستمرَ على افالم او برامج تلفزيونية صامتة
يستطيع الطفل ان يصف انشطة كطريقة عمل فنجان من الشاي او تنظيف االسنان او االستحمام
يستطيع الطفل ان يصف من الذاكرَ مثال (ذهبت أمي إىل السوق واشرتت ثوب من القماش وطاقية )
يستطيع الطفل ان يتم اجلمل
يستطيع الطفل امتام القصص
يستطيع الطفل ان يتجاوب مع مناقشات الرحالت او زيارات الماكن ممتعة كحَديقة احليوانات واحلَدائق
واحملالت التجارية أو برناجما تلفزيونيا
خامسا  :تطور االدراك احلسي
.1

املهارات البصرية .

.2

املهارات السمعية

.3

الذاكرَ السمعية والبصرية

.4

مهارات اللمس

.5

تكامل مهارات السمع مع البصر

املهارات البصرية
الوعي البصري العام
اجنذاب الطفل لأللعاب احملرضة بصريا املتوفرَ يف االسواق او املصنوعة يف املنزل
هل جتذب اهتمام الطفل االجسام املتحركة واالضواء الوامضة والَدوامات ذات الرؤوس امللونة
اجنذاب الطفل للصناديق ذات الثقوب املشكلة وااللواح املشكلة املوزاييك االرضي  ،قاطعات اللَدائن
واملعجنات ولعبة الرباميل املكَدسة  ،صناديق التكويم  ،وااللعاب الكبريَ والصغريَ
اجنذاب الطفل للخرزات امللونة وااللوان واملكعبات والبكرات القطنية الوعي اللوني والعاب القطع املتَداخلة
والقابلة للتفكيك وجمموعات املطرقة واالوتاد وكيف ترتاكب االشياء معا
اجنذاب الطفل للنظر اىل كتب صور كبريَ ملونة والنظر اىل ما جيري حوله يف بيئتهم
االدراك احلسي للشكل
اجنذاب الطفل لألشكال الطبيعية واملصنوعة يَدويا ليتعامل معها مبا فيها احلصى واالصَداف واوراق
االشجار ،الصناديق العلب املعَدنية والرباغي والكتب
اجنذاب الطفل لألشياء اذا ما كانت تَدحرج او تقف او حتوي على نقاط او حواف مستقيمة وغري ذلك
اجنذاب الطفل ملقارنة االشكال اهلنَدسية اجملردَ كالَدوائر واملثلثات واملستطيالت واملربعات مع اشكال
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مشابهة من احلياَ الواقعية كالكرات واخليام واالبواب والصناديق
اجنذاب الطفل لرسومات االشكال اىل ضور من احلياَ الواقعية فيصبح املربع منزال والَدائرَ مشسا وهكذا
اجنذاب الطفل لرسم حول االشكال ونسخ االشكال بالورق الشفاف
اهتمام الطفل اثناء النزهات ان جيَد حصى مستَديرَ ومَدببة اكواز صنوبر  ،أوراق اشجار دائرية وغريها
جتذب اهتمام الطفل باستخَدام صواني ودالء متعَددَ االشكال عنَد اللعب باملاء والرمل
االدراك احلسي للحجم
يقارن الطفل االطوال على احلائط
يقارن الطفل االلعاب الصغريَ مع الكبريَ واحليوانات والكتب واملالبس وغريها
يقارن الطفل بني قصورا من الرمال باستخَدام اوعية خمتلفة القياسات
يصنع الطفل قطارات وطرق طويلة وقصريَ باستخَدام اعَداد خمتلفة من املكعبات واالطفال
يقارن الطفل اثناء النزهات االشجار واالزهار السيارات واحلافالت ،الشقق واملنازل  ،وهكذا
جتذب اهتمام الطفل االبعاد املختلفة مثل  :عال –منخفض ،طويل –قصري  ،مسني –حنيف ،باإلضافة
لكبري –صغري .
املطابقة
يستطيع الطفل ان يطابق شيئني متماثلني بشكل عفوي
يستطيع الطفل ان يبين قطارات وابراج وطرق باملكعبات ليطابقها الطفل حسب اللون
يستطيع الطفل ان يطابق ازواج حيوانات
يستطيع الطفل ان يطابق اثاث الَدمى وملحقاتها
يستطيع الطفل استخَدام ازواجا متطابقة من البطاقات مع اظهار الصورَ واللون والشكل والقياس
يستطيع الطفل ان يطابق بطاقة اساسية ذات اشياء من فئات متعَددَ عليها كالثياب وااللعاب والطعام
وعليه ان يطابق الصور املتطابقة عن طريق ادخاهلم يف ثقب الصنَدوق
يستطيع الطفل ان يطابق صورا لصورَ كبريَ مركبة كصور الواح التزحلق واالراجيح وغريها اىل مشهَد
مَدينة االلعاب
املطابقة غري الكاملة (غري املتماثلة )
يستطيع الطفل ان يطابق العاب الصور الرتكيبية وصناديق الثقوب املشكلة يف مطابقة الشكل
يستطيع الطفل ان يطابق اشكاال كرتونية اشكال بالستيكية او من اللَدائن
يستطيع الطفل أن يطابق مكعبا أمحر مع سيارَ محراء  ،خرزَ صفراء مع بكرَ قطنية صفراء
يستطيع الطفل أن يطابق لوحات طبعت بأشكال خمتلفة وصور مظللة حليوانات  ،حبيث يطابق الطبعات
مع قوالبها
يستطيع الطفل أن يطابق اخلرزات املتسلسلة  :حبيث يطابق الطفل خرزات خشبية مع بطاقة ذات اشكال
مقولبة
يستطيع الطفل أن يطابق صفائح مقولبة مع أشكال بالستيكية مطابقة
يستطيع الطفل أن يطابق ألعاب ألواح تتضمن مطابقة اللون والشكل املوجود على حجر النرد مع املوجود
على اللوح
االنتقاء
يستطيع الطفل ان ينتقي القليل من االلوان
يستطيع الطفل ان ينتقي كرات محراء كبريَ من جمموعة خمتلطة من كرات خمتلفة االلوان
والقياسات
يستطيع الطفل ان يصنف االشياء نفسها بطرق خمتلفة
يستطيع الطفل ان ينتفي االشياء تبعا لوظائفها وميزاتها
تصنيف جمموعتني من اشياء متباينة متاما
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يستطيع الطفل اثناء الرتتيب  ،أن يضع كل الَدببة على رف وكل الَدمى على آخر ،ويضع االقالم يف علبة
واملقصات يف اخرى وهكذا
يستطيع الطفل ان يصنف ضمن جمموعة  ،صف الصبية يف جانب وصف القتيات يف جانب آخر
يستطيع الطفل ان يفرق الصناديق عن الزجاجات واحلصى عن االصَداف واخلوامت عن العقود والفناجني
عن الصحون واملالعق عن السكاكني والشوك وغريها
يستطيع الطفل ان يتعرف على الصور يف جمموعات
االنتقاء على اساس اختالف واحَد فقط :
يستطيع الطفل ان يفرق االطفال ذوي الشعر االسود عن ذوي الشعر الفاتح
يستطيع الطفل ان يرتب بواسطة وضع املكعبات احلمراء يف صنَدوق والصفراء يف آخر وهكذا
يستطيع الطفل ان ينتق خرزات خمتلفة االلوان لصنع عقود خمتلفة االلوان
يستطيع الطفل ان يفرق اشكاال بالستيكية خمتلفة
يستطيع الطفل ان يصنع ازهارا من اشكال بالستيكية عن طريق انتقاء الَدوائر للمركز ومثلثات للشتالت
يستطيع الطفل ان يفصل االلعاب الكبريَ عن االلعاب الصغريَ
يستطيع الطفل ان يعط الطفل تشكيلة من االشياء واطلب منه ان يسقط مثال احلمراء منها يف الصنَدوق
يستطيع الطفل ان يصنع صور طبعات خمتلفة  ،مثال غط صفحة بطبعات لتفاحات محراء  ،وأخرى
بتفاحات خضراء او موز اصفر وهكذا
يستطيع الطفل ان يرسم اشكاال ثم يقصهم ويرتبهم ويصنفهم
يستطيع الطفل ان يرتب االقالم املختلفة االلوان والقياسات وايضا اقالم التلوين وعلب االلوان واألوراق
الرتتيب حسب احلجم
يستطيع الطفل ان ينتقي ضمن جمموعة من االشياء الكبريَ والصغريَ كان يفرق املالعق الصغريَ عن
الكبريَ والَدمى الكبريَ عن الصغريَ والسكاكني والشوك احلقيقية عن املزيفة اخلاصة بالَدمى وغريها
0تاكَد من استخَدام حجمني خمتلفني فقط يف هذه املرحلة
يستطيع الطفل ان يرتب حجمني ثم مطابقة اصغر بكثري او اكرب بكثري
يستطيع الطفل ان يرتب شيئني ووضعه بالتسلسل الصحيح
يستطيع الطفل ان يرتب ثالثة اشياء ووضعه يف التسلسل الصحيح
يستطيع الطفل ان يرتب ثالثة اشياء ووضعه يف التسلسل الصحيح
يستطيع الطفل ان يرتب ثالثة اشياء ووضعه يف التسلسل الصحيح
يستطيع الطفل ان يرتب اكثر من ثالثة اشياء ووضعه يف التسلسل الصحيح
يستطيع الطفل ان يرتب اوعية املطبخ فوق بعضها العض حبسب قياساتها
يستطيع الطفل ان يرتب قطاعات املعجنات  ،الزبادي  ،صفائح اخلبز  ،ومالعق الكيل
يستطيع الطفل ان يرتب احذية الراشَدين واملراهقني وطالب املَدارس واالطفال حَديثي املشي والصغار
يستطيع الطفل ان يرتب رتب جمموعات من حيوانات خمتلفة احلجوم
يستطيع الطفل ان يصنع مناذج طبعات مبكعبات خمتلفة االحجام
يستطيع الطفل ان يرسم دوائر خمتلفة القياسات على بطاقات ورتبها
يستطيع الطفل ان يصنع اثار اقَدام خمتلفة القياسات لريتبها الطفل ثم اختلق قصة ترويها عنها
يستطيع الطفل ان يرسم الطفل اشياء خمتلفة احلجوم ويلونهم
يستطيع الطفل ان يستخَدم الواح والعاب الصور الرتكيبية املرتبة حسب احلجم وحَدها دون اللوح
الرئيسي ملساعَدَ الطفل
يستطيع الطفل ان يستخَدم جمموعات من ثالثة اشياء ( اثنان منها متطابقان والثالث خمتلف )
يستطيع الطفل ان يستخَدم جمموعات من ثالث صور بنفس الطريقة .حبيث يتوجب على الطفل ان ينتبه
اىل التفاصيل مثال صورتني لوجه مهرج له وجه مبتسم وثالثه بوجه حزين
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متييز شيء واحَد من جمموعة
يستطيع الطفل بعَد ان يرى شيئا صغريا كحيوان مصغر  ،أن جيَد النسخ املطابقة له بني جمموعة من
االشياء املتشابهة
يستطيع الطفل ان جيَد لعبة محراء على خلفية محراء مستخَدما اشكاال ثنائية االبعاد
يستطيع الطفل ان جيَد اشكاال واشياء وازهارا واحرفا وارقاما خمفية يف صور كبريَ مركبة
العالقات املكانية
موقع الطفل يف الفراغ
يستطيع الطفل ان يوجه نفسه اىل االشياء يف عامله (بعض االشياء ثابتة كاجلَدران واخلزائن املثبتة ،
ولكنه يستطيع تغيري اجتاهه بالنسبة هلم عن طريق حتريك نفسه )
يستطيع الطفل ان يتعلم ان بعض االشياء شيه ثابتة كالكرسي الذي غالبا ما يكون منتصبا جبانب
املنضَدَ ولكنه قَد يقع او يوضع يف اماكن اخرى
السرب البصري
يستطيع الطفل ان ينتبه لبعض االلعاب خارج جمال رؤيته املباشرَ اثناء لعبه
يستطيع الطفل ان ينتبه اىل كل التفاصيل يف صورَ او كل اوجه الغرفة او اللعبة
يستطيع الطفل ان ينتبه اىل كل التفاصيل يف الغرفة او امللعب والرفاق
يستطيع الطفل ان ينتبه اىل كل التفاصيل يف صورَ مركبة
يستطيع الطفل ان جيمع كل النقاط لتشكيل صورَ ميكن اعطاء نسخة جاهزَ للطفل كنموذج
يستطيع الطفل ان مييز بني اليمني اىل اليسار
التسلسل البصري
يستطيع الطفل ادراك الرتتيب يف احلياَ اليومية  :فمثال عنَدما يرتَدي مالبسه على الطفل ان يرتَدي ثيابه
الَداخلية اوال ثم العلوية ثم ثياب اخلروج والقيام مبهام العناية الشخصية واملهام املنزلية بنفسه مع التفكري
بكل مرحلة من العملية
يستطيع الطفل ان يبَدا بتسلسل بسيط مستخَدما االلوان واالشكال والصور واليت قَد يتوجب عليه بناؤها
لفرتَ قبل ان يفهم الطفل الفكرَ
املهارات السمعية
الوعي السمعي العام
يستطيع الطفل ان ينتبه اىل االلعاب املصَدرَ للصوت واستكشاف االصوات احمليطية وربطها باألشياء
واالحَداث عن طريق جتربة االشياء بأنفسهم كإطفاء املكنسة وتنظيف احلمام
يستطيع الطفل االنصات ومقارنة االصوات العالية واملنخفضة والطويلة والقصريَ
التمييز السمعي
يستطيع الطفل ان يربط صوت مع مصَدره عن طريق الكثري من العروضات واللعب
يستطيع الطفل ان مييز بني االصوات بنجاح باستخَدام مهاراتها البصرية والسمعية
حتَديَد موقع الصوت
يستطيع الطفل ان يتابع بصريا ومسعيا كرَ مَدحرجة مصَدرَ للصوت
يستطيع الطفل ان يلتفت اىل الصوت عنَدما ينادى بامسه
يستطيع الطفل ان يلتفت اىل العاب متحركة مصَدرَ للصوت تنتقل بني الراشَد والطفل عرب جمال رؤية
الطفل
يستطيع الطفل ان يلتفت عنَدما ينادى من زوايا خمتلفة من الغرفة
يستطيع الطفل ان يلتفت اىل مصَدر االصوات املثريَ القادمة من زوايا خمتلفة من الغرفة  .بينما يغلق
الطفل عينيه  ،هل يلتفت اىل صوت ساعة منبهة او صنَدوق موسيقى خمبأ.
الذاكرَ البصرية والسمعية
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يستطيع الطفل ان يتذكر نوع املواد املستخَدمة كاأللعاب والَدمى واالثاث املصغر واخلضروات والصور
واملالبس اخل
يستطيع الطفل ان خيرب مثال كل احليوانات اليت راها او ادوات
يستطيع الطفل ان يتعلم استخَدامها
يستطيع عن طريق اخفاء النموذج ان ينسخ او يطابق او جيَد
يستطيع الطفل معرفة االشياء واملفردات املستخَدمة من امسها .
يستطيع الطفل االشارَ للشيء أو رمسه يف اهلواء أو أن يرسم صورَ لشيء ويبقيها يف عقله عنَد ذكر
امسها .
يستطيع الطفل ان يتخيل صورَ االشياء عن طريق عرض صورها على البطاقات الفارغة .
يستطيع الطفل ان حيضر شيئا من عَدَ اشياء موضوعة على الطاولة ؟ وهناك امثلة عَدَ كقائمة التبضع
او ان جيمع اشياء عَدَ من الغرفة اَ اثناء نزهة ومن ثم يقوم بتسمية شيئني او ثالثة ثم يقوم الطفل
بالبحث عنها ثم اجيادها يف علبة من االشياء املتشابهة ومن االمثلة ارتَداء املالبس وان يرتب حَديقة
حيوانات او مزرعة او شارع وان يعيَد رواية القصة مبساعَدَ الصور ...اخل .
يستطيع الطفل ان يتبع االوامر
يستطيع الطفل ان يقلَد االيقاعات باستخَدام اآلت موسيقية  :اصَدر ايقاعا بسيطا  ،احَدها طويل واالخر
قصري
يستطيع الطفل ان يكرر االرقام او الكلمات او اجلمل .
يستطيع الطفل ان يتذكر حكاية بسيطة  ،تذكر فيها اشياء او حيوانات أو أعمال .
مهارات اللمس
وعي اللمس العام
يستطيع الطفل بعَد ان يلمس االشياء بأعضاء خمتلفة من اجلسم ان يتعرف عليها مع اغماض العينني
يستطيع الطفل ان يتحسس االشكال املستَديرَ ليكتشف حميطها
يستطيع الطفل ان يقص االشكال من ورق الزجاج وغريه
يستطيع الطفل ان يستخَدم اليَدين لشرب الشاي
يستطيع الطفل ان جيهز منضَدَ باللمس مع الكثري من البنى املختلفة
التمييز باللمس
يستطيع الطفل ان يتعرف على اشياء يف حقيبة مظلمة بواسطة ملسهم
يستطيع الطفل ان جيَد نسخة من شيء راه يف احلقيبة
يستطيع الطفل ان يصف احَد االشياء يف احلقيبة
يستطيع الطفل ان يتعرف على االشياء بتحسسهم اثناء عصب عينيه
يستطيع الطفل ان يتحسس وجه احَدهم ويسمى اجلزء الذي يلمسه
تكامل مهارات السمع والبصر
يستطيع الطفل ان يطابق الصوت مع الصورَ
يستطيع الطفل ان يطابق الصورَ مع احلركة والعكس بالعكس
يستطيع الطفل رواية قصة حتوي اصواتا وهل يستطيع الطفل ان يصَدر الصوت املناسب يف الوقت املناسب
يستطيع الطفل ان مييز مسعيا بني جمموعات متطابقة من الصور  ،أي أن الطفل يستمع اىل الصوت ثم
يشري اىل صورَ مصَدر هذا الصوت .
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منوذج رقم ()21
اسم النموذج  :استمارَ تقييم املهارات اللغوية(تطور السمع والنطق والفهم)

استمارَ تقييم املهارات اللغوية (تطور السمع والنطق والفهم)

اشارَ

ش

نطق

ن

مفهوم

م

االسم ............................ :العمر ..................... :الفاحص.............................. :

رقم
الفقرَ

اسم الفقرَ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التقييم

التقييم

التقييم

التقييم

مالحظات

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الفاحص

- ،+

- ،+

- ،+

- ،+

من الوالدَ وحتى  3أسابيع
1

األصوات العشوائية

2

صراخ غري منتظم متكرر وتري بَدون سبب

3

االبتسام ألصوات الكبار

4

االستجابة لصوت اجلرس

5

النظر لآلخرين

من  3أسابيع وحتى  3أشهر
6

البكاء كتعبري عن الضيق

7

أصوات وصراخ عنَد الشعور باجلوع أو األمل أو عَدم
الراحة

8

حتريك اجلسم استجابة للصوت

9

التعبري االنفعالي

10

االبتسام لألصوات املألوفة

11

أصوت تَدل على السرور (بَداية املناغات)

12

اصَدار مقاطع صوتية

13

اصَدار أصوات من مقطع واحَد
 +تعبريات الوجه

14

اصَدار أصوات متحركة لفظية مثل (آهـ هـ ،آهـ هـ)

15

التوقف عن النشاط

16

البحث عن مصَدر الصوت

17

االنتباه للثَدي أو جاجة الرضاعة

18

التنقل بالبصر بني شيئني

19

التنقل بالبصرحنو الشيء املخفي

من  3أشهر حتى  6أشهر
20

اصَدار األصوات االنفعالية

21

ضحك بصوت عالي  +مناغات

22

يعلو الصوت  +صياح

23

تكرار األصوات

24

أصوت بسيطة يقلَدها  +التعبري عن السرور

رقم الفقرَ

اسم الفقرَ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

مالحظات الفاحص
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25

يصَدر أصوات متنوعة

26

توجيه األصوات حنو األشياء

27

حيب األصوات اليت تصَدر من اللعب

28

مَد الذراعني

29

معرفة مصَدر األصوات

30

البحث عن الشيء املخفي

31

رفض الطعام عنَدنا ال يكون جائعاً

32

يستطيع أن يغري طبقة الصوت

33

متييز أفراد األسرَ من الغرباء

34

الوصول إىل اللعبة املفضلة

35

حتَديَد مصَدر الصوت

36

البحث عن األشياء املخفية

37

احلصول على األلعاب

38

فهم صيغة األمر

التقييم

التقييم

التقييم

التقييم

األول

الثاني

الثالث

الرابع

- ،+

- ،+

- ،+

- ،+

من  6أشهر وحتى سنة
39

حماولة تقلييَد إمياءات الكبار

40

يلعب برتديَد الصوت أكثر من مرَ (ال ال ال)

41

أصوات متعَددَ املقاطع

42

مقاطع مفردَ (دا ،كا ،ما )...

43

يقلَد األصوات اللغوية والغري لغوية

44

الكلمة األوىل

45

تقليَد الكلمات البسيطة  +فهم اإلشارَ

46

لعبة االستغمارية

47

التوقف عن النشاط (يرتك اللعب عنَدما يطلب منه ذلك)

48

فهم معاني بعض الكلمات باالرتباط

49

فهم كلمة ال ومع السالمة

50

االستجابة لألوامر البسيطة اليت تصاحبها اشارَ

51

االستجابة لالسم

52

عَدد الكالمات ال يزيَد عن مخس كلمات (يستخَدم كلمتني
أو  3بشكل صحيح)

53

يستمع باهتمام للغناء

من سنة إىل سنة ونصف
54

االستجابة لصوت الذات باملرآَ

55

تقليَد الكلمات

56

نطق كلمة ماما و بابا

57

االستجابة لصيغة الرفض

58

االشارَ إىل أفراد األسرَ

59

شَد اخليط للحصول على اللعبة
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60

حتَديَد مصَدر الصوت

61

تسمية األشياء

62

لفظ كلمات قصريَ

رقم
الفقرَ

اسم الفقرَ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التقييم

التقييم

التقييم

التقييم

األول

الثاني

الثالث

الرابع

- ،+

- ،+

- ،+

- ،+

مالحظات الفاحص

من سنة ونصف حتى سنتني
63

تقليَد أصوات احليوانات

64

التعرف على األصوات يف البيئة احمليطة

65

استعمال مجلة مكونة من كلمتني

66

االشارَ إىل  3أجزاء من اجلسم

67

تشغيل اللعبة

68

تصنيف شيئني خمتلفني

69

متييز األشياء املألوفة

70

التعبري عن الرغبات باإلمياءات

71

اإلشارَ إىل مخسة من الصور

72

يتابع األوامر البسيطة

73

يعرف معنى عشرين كلمة

من سنتني حتى  3سنوات
74

استخَدام األسئلة

75

إعادَ اجلمل القصريَ واألغاني املألوفة

76

االستماع للقصص البسيطة

77

استخَدام الضمائر

78

استخَدام امساء االشارَ

79

تسمية لون واحَد

80

االشارَ إىل سبعة ألوان

81

العَد اآلىل حتى 3

82

تسمية مخسة من الصور

83

استخَدام حروف اجلر

84

التعبري عن الرفض

85

فهم اجلمل البسيطة

86

االشارَ إىل أجزاء اجلسم

87

اتباع التعليمات

88

النشاط اإليهامي

من  3سنوات وحتى  4سنوات
89

فهم حروف اجلر

90

متييز اخلشونة والنعومة

91

اعادَ  3أرقام

92

صياغة األسئلة
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93

اعادَ مجلة مكونة من  5كلمات

94

تسمية األلوان الرئيسية

95

سرد قصة

96

العَد اآلىل حتى 10

97

وصف األحَداث بالصور

98

استخَدام أداَ التعريف ال يف حَديثه

99

استخَدام صيغة املاضس

100

استخَدام مجلة كاملة

101

حتَديَد وظيفة األشياء

رقم
الفقرَ

اسم الفقرَ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التقييم

التقييم

التقييم

التقييم

األول

الثاني

الثالث

الرابع

- ،+

- ،+

- ،+

- ،+

مالحظات الفاحص

من  4سنوات وحتى  5سنوات
102

التعرف على أجزاء اجلسم

103

اتباع تعليمات مكونة من خطوتني

104

تسمية أربعة ألوان

105

التعبري عن احلاجات لبجسمية

106

مقارنة األوزان

107

متييز اجلنس

108

اإلشارَ إىل  3أشكال هنَدسية

109

احلَديث املفهوم

110

طرح األسئلة

111

تسمية ستة ألوان

112

تسمية قطع النقود

113

العَد اآلىل حتى 15

114

عَد  3أشياء

115

حتَديَد وظيفة الكلمات البسيطة

116

تصنيف األشياء إىل جمموعات

117

اتباع تعليمات مكونة من  3خطوات

118

متييز أوفات النشاط اليومية

119

تكرار نغم بسيط

120

حفظ أغنية بسيطة

121

التمييز بني األحجام

من  5حتى  6سنوات
122

إعادَ أربعة أرقام متتابعة

123

سرد قصة بواسطة صور

124

العَد اآلىل حتى 20

125

تصنيف األشياء حسب أحجامها

126

تصنيف األشياء حسب أشكاهلا
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127

معرفة اليمني واليسار

128

اتباع تعليمات مكونة من  4خطوات

129

فهم معنى األرقام

130

فهم معنى السرعة

131

فهم معنى الوقت

142

فهم معنى املكان
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منوذج رقم ( ) 22
اسم النموذج  :التَدريب املتسلسل على نطق االصوات
م
1

التعرف على شكل احلرف / /جمرداً مكتوباً على بطاقة.

2

التعرف على شكل احلرف / /جمرداً مكتوباً على بطاقة.

3

ان ينطق الطالب صوت احلرف / /جمردًا تقليَدياً.

4

أن مييز الطالب صوت احلرف / /جمرداً عنَدما يسمع ذلك من ثالث أصوات.

5

أن مييز الطالب صوت احلرف / /جمرداً عنَدما يرى ذلك (قراءَ الشفاه) من ثالث أحرف.

6

ال بصوت متحرك بسيط (بالفتحة ،بالضمة ،بالكسرَ) تقليَداً( /مقطع).
أن ينطق الطالب صوت احلرف / /متص ً

7

ال بصوت متحرك بسيط (بالفتحة ،بالضمة ،بالكسرَ) تلقائياً( /مقطع).
أن ينطق الطالب صوت احلرف / /متص ً

8

أن ينطق الطالب صوت احلرف / /متصالً بصوت متحرك طويل تقليَداً( /مقطع).

9

أن ينطق الطالب صوت احلرف / /متصالً بصوت متحرك طويل تلقائياً( /مقطع).

10

أن مييز الطالب املقاطع من بعضها عنَدما يرى ذلك (قراءَ الشفاه).

11

أن مييز الطالب املقاطع من بعضها عنَدما يسمع ذلك.

12

أن يتعرف الطالب على معنى الكلمة / /كلمة تبَدأ باحلرف املطلوب.

13

أن ينطق الطالب صوت احلرف / /يف أول الكلمة تقليَداً.

14

أن ينطق الطالب صوت احلرف / /يف أول الكلمة تلقائياً.

15

أن مييز الطالب الكلمات السابقة قراءَ شفاه (عنَد ما يرى ذلك).

16

أن مييز الطالب الكلمات السابقة مساعاً.

17

أن ينطق الطالب صوت احلرف / /يف نهاية الكلمة تقليَداً.

18

أن ينطق الطالب صوت احلرف / /يف نهاية الكلمة تلقائياً.

19

أن مييز الطالب الكلمات السابقة قراءَ الشفاه (عنَدما يرى ذلك)

20

أن مييز الطالب الكلمات السابقة مساعاً.

21

أن ينطق الطالب صوت احلرف / /يف وسط الكلمة تقليَداً.

22

أن ينطق الطالب صوت احلرف / /يف وسط الكلمة تلقائياً.

23

أن مييز الطالب الكلمات السابقة قراءَ الشفاه (عنَدما يرى ذلك)

24

أن مييز الطالب الكلمات السابقة مسعاً
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منوذج رقم ( )23
اسم النموذج  :قائمة جمموعات مفردات اللغة املكتسبة
قائمة جمموعات مفردات اللغة املكتسبة
االسم .................... .......................:

اسم املعلم ...................................:َ/

التاريخ ...............................:
جَدول تسجيل تقييم مقَدرَ الطفل /الطالب لفهم ولفظ جمموعة من املفردات املختارَ يتم التقييم بشكل دوري ويكون على شكل ( )+لالجتياز ( )-لعَدم
االجتياز .
اللفظ

الفهم

اللفظ

الفهم

اللفظ

الفهم

اللفظ

الفهم

طعام

اللفظ

الفهم

طعام

اللفظ

الفهم

طعام

حليب

مربد

ثوم

بسكويت

جيلي

بصل

عصري

فول

مشام

تفاح

ذرَ

خيار

برتقال

بيض

بطيخ

موز

فطائر

ليمون

بطاطس مقلية

كيك

بلح

كاكاو

سنَدويتش

اناناس

سجق

خبز

كرز

فشار

بطاطس شبس

ملوخيه

زبَدَ الفول

زبَدَ

باميه

السوداني
ايسكريم

جزر

طماطم

حلم

بطاطس

كوسة

شوربة

كمثرى

عنب

ثلج

فلفل

ملح

ماء

أخرى

اخرى

مالبس

اللفظ

الفهم

مالبس

اللفظ

الفهم

مالبس

شراب

قميص

معطف

حذاء

فستان

جاكيت

قبعة

ازرار

جزمة

بنطلون

سحاب

صنَدل

بيجامه

قميص نوم

فانيال

مالبس

اللفظ

الفهم

مالبس

اللفظ

الفهم

مالبس

تنورَ

جينز

صَدرية

فوطة

مشاغ

عقال

غرتَ

طاقية

عباءَ

ثوب

سروال

فنيله

كم

قبه

حزام

وسط

كرافته

أخرى

حيوانات

اللفظ

الفهم

حيوانات

اللفظ

الفهم

حيوانات
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كلب

مجل

دجاجة

قطة

طري

ماعز

بقرَ

مسك

تيس

حصان

بطة

اسَد

فقمه

محار وحش

منر

ثعبان

قمل

عنكبوت

فراشه

فار

اخرى

احليوانات لألطفال األكرب سنا  :ميكن تَدريب االطفال على جمموعات احليوانات ( ثَديات  ،زواحف.. ،اخل)
اللفظ

الفهم

اللفظ

الفهم

اللفظ

الفهم

اللفظ

الفهم

اللفظ

الفهم

ادوات املنزل

اللفظ

الفهم

ادوات املنزل

اللفظ

الفهم

ادوات املنزل

ملعقة

زجاجة

مفتاح

فنجان

دلة

صينية

كوب

ابريق

زبَدية

صحن

بطانية

خمَدَ

سكني

شوكة

منَديل

مفرش

مقالَ

قَدر

مفك علب

حممصة

خالط

وسادَ

سجادَ

أخرى

العاب

اللفظ

الفهم

العاب

اللفظ

الفهم

العاب

كرَ

ولَد

دمية

دب

سيارَ

شاحنة

لعبة صوتية

دور

يَدحتكم

قرص اللعب

دراجة

عربة

طائرَ

تراكيب

لعب تركيب

مراجيح

زحليقة

مرجيحة

زالجة

تزحلق

اخرى

اماكن

اللفظ

الفهم

اماكن

اللفظ

الفهم

اماكن

مع السالمة

حمل احذية

وسط البلَد

منزل

صيَدلية

مطافئ

مسجَد

حمل العاب

حَديقة

مَدرسة

ايسكريم

مستشفى

بقالة

مكتب طبيب

نادي

مطعم

مقهى

اخرى

التواصل

اللفظ

الفهم

التواصل

اللفظ

الفهم

التواصل

تلفون

جوال

انرتنت

تلفزيون

راديو

سينما

رسائل

جهاز السلكي

بريَد

بريَد الكرتوني

واتساب

فيسبوك

تويرت

موقع

اخرى

مواصالت

اللفظ

الفهم

مواصالت

اللفظ

الفهم

مواصالت

سيارَ

شاحنة

فان

طائرَ

قطار

قارب
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اللفظ

الفهم

اللفظ

الفهم

اللفظ

الفهم

اللفظ

الفهم

غواصة

سفينة

دراجة

مركبة

نفاثة

تذكرَ

ليموزين

اجرَ

اخرى

اثاث

اللفظ

الفهم

اثاث

اللفظ

الفهم

اثاث

سرير اطفال

كرسي عالي

طاولة

سرير

طاولة

ملبة

كرسي

ملبة

كنبة

درج

غرفة مالبس

ارفف

دوالب

بوجتاز

ثالجه

محام

بانيو

مغسلة

صورَ

كرسي هزاز

حافة الطاولة

سلة مالبس

كرسي دوار

اخرى

اجزاء البيت

اللفظ

الفهم

اجزاء البيت

اللفظ

الفهم

اجزاء البيت

املنزل

الَدورالعلوي

أرضية

املطبخ

الَدور السفلي

سجادَ

محام

خارج

بساط

غ .نوم

الباب االمامي

ستائر

غ .معيشة

الباب اخللفي

زاوية

غ .طعام

باب الفناء

بلكونة

غ .جلوس

باب الشارع

سطح

مرحاض

شباك

شاشة

بَدروم

مقبض الباب

درفة النافذَ

غ .العائلة

سالمل

مَدخنة

سقف

مشب

ممر

كراج

موقف

سياج /سور

شجرَ

غصن

محام سباحة

طني

عشب

مشب

ملحق

اخرى

ادوات

اللفظ

الفهم

ادوات

اللفظ

الفهم

ادوات

مطرقة

مثقاب

دبابيس

مسامري

مرت

مقص

زرادية

فرشاَ دهان

مكنسة

مفتاح ربط

بكرَ

مكنسةكهربائية

منشار

سلم

اسفنجة تنظيف

مفك

مقشطة

دلو

سكروب

ماكينةخياطة

خرطوم

كامريا

ملبة فالش

شطافة

مشط احلشائش

كريك

جمرفة

مقلم

جرارَ اعشاب

جرارَ

حمراث

فأس

أخرى

معَدات الفصل

اللفظ

الفهم

معَدات الفصل

اللفظ

الفهم

معَدات الفصل
51

اللفظ

الفهم

اللفظ

الفهم

اللفظ

الفهم

اللفظ

الفهم

اللفظ

الفهم

ورق

قلم رصاص

درج

مقص

قلم سبورَ

سبورَ

معجون

شريط

طباشري

الوان

حصريَ

لوحة البيانات

مسطرَ

براية

حماية

خريطة

كمبيوتر

أخرى

غرف املَدرسة

اللفظ

الفهم

غرف املَدرسة

اللفظ

الفهم

غرف املَدرسة

الفصل

موقف احلافالت

اوالد

غرفة املوسيقى

محام

عالقة معطف

صالة العاب

بنات

عربة صغريَ

مغلقة
الساحة

االذاعة

غرفة املعلمني

مكتب املَدير

احلارس

املراسل

املقصف

التَدبري

اخرى

الصحة والعناية

اللفظ

الفهم

الصحة والعناية

اللفظ

الفهم

الصحة والعناية

فرشاَ

فرشاَ اسنان

مشط

منَديل

غسيل مالبس

صابون

شامبو

مناديل

بارد

امل معَدَ

امل راس

امل سن

معقم

رشح

دورَ

فوط صحية

بالسرت

أخرى

العناية لألطفال

اللفظ

الفهم

األكرب سنا

العناية

اللفظ

الفهم

لألطفال

العناية لألطفال
األكرب سنا

األكرب سنا
اسربين

ميزان حرارَ

وصفة طبية

جمفف شعر

موس حالقة

كريم حالقة

عطر

مكياج

أخرى

قوانني العائلة

اللفظ

الفهم

قوانني العائلة

اللفظ

الفهم

قوانني العائلة

ماما

جَد

خال

بابا

جَدَ

خالة

اخ

عم

ابن عم

اخت

عمة

اخرى

أعمال
اخلباز

اللفظ

الفهم

أعمال
اخصائي

اللفظ

الفهم

أعمال
سائق الباص

جتميل
احملاسب

طبيب اسنان

الفالح

رجل اطفاء

زبال

عامل حمطة

جواهرجي

امني مكتبة

صحفي

ساعي الربيَد

ميكانيكي

بائع اجلرائَد

البنزين
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ممرضة

طيار

سباك

مصلح

مسؤول مبيعات

سكرتري

سائق تكسي

سائق

اجلرسون

الرتاكتور
معلم
اللفظ

الفهم

اللفظ

الفهم

ظروف املكان

مهنَدس
اللفظ

الفهم

املستوى االول

ظروف املكان

أخرى
اللفظ

الفهم

يف

ظروف املكان
عن

:على
حتت

مجيعا

خارج

بعيَدا عن
املستوى الثاني

جزء

أعلى

:فوق
اجتاه

حول

أمام

أمام

أعلى

وراء

جبانب
املستوى الثالث:

للخلف

نهاية الشيء

جنب
لالمام

حتت

قليل

املستوى الرابع :

أعلى

األول

خلف
األخري

أخرى

فوق

تعَدي

بني

حتت

داخل

وسط

خارج

خالل

قريب

بعيَد

مركز

زاوية

ميني

يسار

فصل

بعَد

بالرتتيب

األول

الثاني

الثالث

األخري

املفاهيم

اللفظ

الفهم

املفاهيم

اللفظ

الفهم

املفاهيم

حار

بارد

قذر

نظيف

سعيَد

حزين

ناعم

خشن

ثقيل

خفيف

سريع

بطئ

متشابه

خمتلف

مجيل

بشع

ضوضاء

هادئ

خشن

ناعم

غامق

فاتح

دافئ

بارد

الوان :برتقالي

بنفسجي

أمحر

أصفر

أخضر

أزرق

أسود

أبيض

بين

أخرى  :خط

دائرَ

مربع
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اللفظ

الفهم

مثلث

مستطيل

خمروط

متقاطع

كبري

صغري

طويل

قصري

كل

ال شيئ

فارغ

مليئ

أكثر

أقل

مسني

حنيف

هزيل

طويل

قصري

عريض

ضيق

االكثر

االقل

كثري

قليل

مجيع

نصف

كل

كل من

متعَدد

تقريبا

كعَدد

زوج (عاقل )

زوج (غري عاقل)

صفر

نفس احلجم

يساوي

كمية

االعَداد بالكلمات

واحَد

اثنان

ثالثة

أربعة

مخسة

أخرى

ظروف الزمان

اللفظ

الفهم

ظروف الزمان

اللفظ

الفهم

ظروف الزمان

اليوم

صباحا

فيما بعَد

غَدا

بعَد الظهر

حاال

أمس

اآلن

قبل

بعَد

بَداية

نهاية

مبكرا

متاخر

عادَ –دائم

أبَدا

يوم

ظهر

ليل

أسبوع

شهر

سنة

هذا

التالي

االخري

دقيقة

ساعة

أوال

أخريا

أخرى
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منوذج رقم ()24
اسم النموذج  :املرجع يف مراحل تطور اللغة االستقبالية واالرسالية

العمر
شهر واحَد

اللغة االستقبالية

اللغة االرسالية



ابتسامة انعكاسية لإلثارَ اللمسية واجلسمية.



إصَدار اصوات يف األيام الثمانية األوىل.



االبتسامة لصوت الكبار



أصوات حنجريه صغريَ.




اهلَدوء غالبًا مع األصوات املألوفة



الصراخ ويتباين اعتماداً على املثريات املختلفة.



النظر لألخرين



أنواع خمتلفة من الصراخ استجابة لألمل واجلوع وعَدم



ينتبه بسهولة لصوت املتكلم.

الراحة.



البكاء كتعبري عن الضيق.



مناغاَ وهَديل يف شكل لعب صوتي.



االستجابة لصوته.



ابتسامة اجتماعية.



االستجابة إىل نغمات الصوت الغاضبة من خالل الصراخ.



الضحك بصوت عال.



االستجابة إىل النغمات املفرحة من خالل اهلَديل.



االستمرار باملناغاَ.



زيادَ الوعي للبيئة احمليطة.



إصَدار مقاطع صوتية.

 4شهور



االستجابة للضجيج والصوت من خالل االستَدارَ حنو



إعادَ كلمة من مقطع واحَد.

مصَدر الصوت.



التعبري باللعب باألصوات الذاتية.

 5شهور



يبَدأ يفهم معنى التصريف يف املعاني.



املناغاَ امللفتة واملعربَ عن احلاجات.



االستجابة إىل الكالم املفرح من خالل الضحك.



التعبري الصوتي كاستجابة حلب املعرفة.



التعبري عن عَدم الراحة.

 6شهور



زيادَ الوعي واالستجابة للبيئة.



قول عَدَ مقاطع.

 12- 6شهر



االصغاء واالنتباه املتزايَدَ للكلمات اجلَديَدَ.



نوع الكلمة هو االسم – املعاني املفردَ امللموسة أو



االستجابة لشخص حمَدد مع عمر ( 8شهور).

شهران

 3شهور

احلقيقية.



فهم كلمة (ال) وامسه مع عمر ( 9شهور).



البَدء باستعمال األمناط التصريفية.



هز رأسه كاستجابة بنعم أو ال لبعض األمثلة عمر (10



استعمال العَديَد من األصوات الكالمية وغري الكالمية

شهور).


يتبع التعليمات البسيطة مع عمر ( 11أو  12شهراً).



فهم األوامر البسيطة واملمنوعات مع عمر  18شهر.



معرفة األشياء واألشخاص واحليوانات املألوفة مع مر (14

بشكل تعبري عشوائي.


أنغام غنائية مع عمر ( 7شهور).



البَدء باملصاداَ مع عمر ( 12 – 9شهر) االستمتاع بتقليَد
األصوات.



ظهور أول كلمة مع ( 12 – 10شهر).



حماولة تسمية األشياء عنَدما تستثار مع عمر (12 – 10
شهر).

 2 – 1سنة

–  18شهر).


حتَديَد ثالث أجزاء من اجلسم مع عمر ( 20شهر).



حتَديَد مخسة أجزاء من اجلسم مع عمر ( 22شهر).



امتالك  8 – 5كلمات مع عمر ( )12شهر.



إعادَ األصوات منتجة ذاتياً.



استعمال منط التنغيم مع الكالم احملَدد.



اظهار أصوات مباشرَ وإحياءات لألشياء واألشخاص.



حوالي  %50من الكلمات هي أمساء مع عمر  18شهر و%39
مع عمر  24شهراً.



امتالك من  20 – 10كلمة مع عمر  18شهر و 200كلمة
مع عمر  24شهر.



استعمال الكالم التلغرايف (حذف األدوات ،بأفعال املساعَدَ
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تنفيذ أوامر من خطوَ واحَده



أن يستمع إىل قصص قصريَ



 ...اخل).


إجراء حمادثة تعبريية وتصريفية.



ظهور الصفات والظروف يف الكالم مثل ،جيَد ،سيء ،مجيل،
ساخن ،بارد ... ،اخل.

 2,5- 2سنة





ظهور أشكال الفعل البسيطة مثل رأى ،ذهب ،أداء.



أول شبه مجلة.



أول مجلة.



أول ضمري مع متييز جزئي مثل أنا ،أنت  ...اخل.

إظهار فهم لكلمات عَديَدَ من خالل اختبار صور مناسبة



تسمية أشياء مألوفة يف البيئة مع عمر  24شهراً.

مع عمر ( 27 – 24شهر).



يبَدأ اخنفاض نسبة الكالم غري املعروف.

معرفة وحتَديَد تصنيفات عامة السم العائلة مثل :طفل،



ميتلك من  300 – 200كلمة ،وتشكل األمساء ما نسبة

جَد ،أم ... ،اخل.

 3- 2,5سنة



متييز أحرف اجلر (من وعلى).



التمييز بني (واحَد والعَديَد).

 %38,6واألفعال  %21والظروف  %70والضمائر .%14,6


طرح أسئلة بسيطة مركزَ حول الذات غالبًا مثل أين
الطالب؟



االصغاء للقصص البسيطة.



قول االسم كامالً.



حتَديَد الشيء من خالل االستعمال.



اتباع كالم حنوي ذاتي ارجتالي.



فهم كلمة تعال ،اذهب ،اركض ،توقف ،اعط ،خذ.



إعادَ رقمني من الذاكرَ.



فهم الفروق يف املعاني.



استعمال األدوات بشكل صحيح.



فهم كافة تراكيب اجلملة.



استعمال حرف (و) مثل :ماما وبابا.



فهم الفروق يف األحجام مع  30 – 27شهراً.



زيادَ متسارعة يف فهم الكلمات (حوالي  400كلمة يف عمر



البَدء باستعمال األفعال املختصرَ مع عمر  30شهراً.

 30شهرًا و 800كلمة يف عمر 36شهراً).



تقليَد توحيَد كلمتني مع عمر  30شهراً.

االستجابة إىل األوامر باستعمال على ،حتت ،فوق أسفل،



ظهور عَدم الطالقة مع عمر  30شهراً.

قفز  ...اخل.



زيادَ متسارعة لكلمات حوالي  900كلمة.

االستجابة لألوامر باستعمال فعلني ذو وصلة مثل ركض



استعمال مجل بسيطة قصريَ

بسرعة.



فهم حوالي  %90من الكالم.



فهم لعب الَدور.



ربط حتليالت بسيطة بالقصص.



ميكن أن ينفذ أمرين بسيطني.



يستمر مبحادثة مفيَدَ.



حيَدد  7أجزاء من اجلسم.



التحَدث مع نفسه عنَدما يلعب الطفل لوحَده.



يظهر االهتمام يف شرح ملاذا وكيف.



احلَديث عن خربات فورية.



إظهار فهم للصفات املشرتكة.



وصف الفعل يف كتاب حمَدد.



اإلشارَ اىل سبع ألوان.



البَدء بطرح األسئلة.



حتَديَد الشيء من خالل امسه واستعماله.



استعمال ضمائر شخصية.



البَدء باستعمال تعريف الفعل.



البَدء باستعمال تصريف األمساء.



البَدء باستعمال الصفات.



استعمال أحرف اجلر.



التعبري عن الرفض.



السؤال لآلخر.



يستطيع تسمية ثالث أشياء يف صورَ.



يعرف عَدد قليل من السجع يف الكالم يكرر ثالث خانات رقمية.
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 4- 3سنوات



حتسن مهارات األصغاء والبَدء بالتعلم من االستماع.



ميتلك من  1500 – 900كلمة متييزية.



فهم حتى  1500كلمة مع عمر أربع سنوات.



درجة وضوح الكالم حوالي  %100 – 90يف معظم السياقات.



فهم اجلمل ،احلركية واملعقَدَ.



ميكن االستمرار باحملادثة الطويلة.



تعلم معاني اجتماعية مناسبة للتواصل اللفظي.



يسيطر على اآلخرين.



التعرف على أجزاء اجلسم



حتسن مهارات النطق مع وجود صعوبات يف حرف (ر،ل)



اتباع تعليمات مكونة من خطوتني أو ثالث خطوات.



استعمال مجيلة معقَدَ ومركبة وسليمة قواعَدياً.



استعمال صحيح للجمع وصيغ امللكية.



استعمال األمر والتوكيَد يف اجلمل.



استعمال أداَ ال التعريفية.



استعمال صيغة املاضي.



استعمال اختصار األفعال.



مرحلة طرح سؤال ملاذا.



استعمال ماذا أين كيف.



استعمال ضمري حنن.



تسمية األلوان الرئيسية.



العَد االلي حتى 10



حتَديَد وظيفة األشياء.



التعبري عن احلاجات اجلسمية.



استعمال القياسات التشبيهية العكسية مثل األخ طفل
ذكر وأخت  ...اخل.

 5- 4سنوات



ميتلك ما يقارب  2000كلمة.



فهم من  2000 – 1500كلمة.



متوسط اجلملة  4,3كلمات.



تنفيذ أوامر معقَدَ أكثر من  3- 2أفعال.



نطق الصوامت والصوائت واألصوات.



فهم معنى إذا ،بسبب ،متى ،وملاذا.



الثنائية يعادل  %80بشكل صحيح.



يعرف الكلمات من حيث استعماهلا.



اكتمال اللغة من حيث الرتكيب والشكل.



استعمال أحرف العطف وفهم أحرف اجلر.



استعمال مجل طويلة وأكثر تعقيَداً.



االستجابة إىل األسئلة البسيطة ،مثل من ماذا موضوع
البيت.



يقول قصة عن نفسه وعن البيئة موصولة باستشارَ
بسيطة.



استمرار يف إنتاج أخطاء قواعَدية.



يصف األشياء اعتمادا على لونها أو شكلها أو حجمها أو
وظيفتها

 6- 5سنوات



فهم حوالي  2800 – 2500كلمة.



يعرب عن  2500كلمة.



االستجابة بشكل صحيح أكثر إىل اجلمل املعقَدَ ،إال أنه



متوسط طول اجلملة  6 – 5كلمات.

اليزال تشويش بالتوقيت من حيث اجلمل املستخَدمة.



أن يصف الصور اليت تعرض عليه جبمل مكونة من 6/5
كلمات



وضوح النطق.



استعمال كافة تركيب شبه اجلملة واالستمرار بإنتاج
أخطاء.
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استعمال الضمائر بشكل مستمر وصحيح.



استعمال صفات املقاسة مثل :كبري – أكرب ،عالي – أعلى
 ...اخل.



استعمال التلفون واستمرار باحملادثة.



االستماع للقصص واحلكايات.



تبادل املعلومات أو طرح األسئلة والقصص ذات الصلة.



استعمال أحرف اجلر ،مثل من ،إىل ،عن ،على  ...اخل.
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منوذج رقم ()25
اسم النموذج  :تصنيفات عامة لألصوات
تصنيفات عامة لألصوات
جمموعات األصوات:
اجملموعة

األصوات املشرتكة يف اجملموعات

املهموسة

" ح ،ث ،هـ ،ش ،خ ،ص ،ف ،س ،ك ،ت" (،ط،ق ،ء)

اجملهورَ

(/أ/،/ب/ ،/ج/ ،/د/ ،/ذ/ ،/ر/ ،/ز/ ،/ض/، /ظ/ ،/ع/ ،/غ/ ،/ل/ ،/م/ ،/ن/ ،/و/،/ي)/

االنفجارية

(ب ،ت  ،ط ،د  ،ض  ،ك ،ج  ،ق ،ء)

االحتكاكية

(ش  ،ص  ،ز ،خ ،غ  ،هـ ،ث ،ذ ،ظ ،ف ،ش ،ح  ،ع ،أ)

بني الشَدَ

ل ،ن ،ع  ،م  ،ر

األنفية

(م  ،ن)

السائلة

(ل ،ر)

شبه املتحركة

(و،ي )

الشفية

(ب ،م)

اللساني سين (داخل الفم)

(س  ،ش ،ص ،ز)

اللساني سين (خارج الفم)

( ث ،ذ ،ظ)

احللقي

(ع  ،ح)

اللهائي

(خ ،غ)

حنجري

(ء ،هـ)

الشفي سِنِّي

(ف)

السقف حلقي

(ش  ،ج ،ي)

البلعومي

(ح  ،ع)
عائالت األصوات

عائالت األصوات

الصوت املفرتض البَدء به للتَدريب

/ت/، /ط/ ،/د/ ،/ض/

/ت/

/ك /ن /ج/ ،/ق/

/ك/

/س/ ،/ش/ ،/ص/ ،/ز/

/س/

/ث/ ، /ذ/ ،/ظ/

/ث/

/ح/ ،/هـ/

/ح/

/خ/ ، /غ/

/خ/

/ب/ ،/م/

/ب/

/ر/ ، /ل/

/ل/
التصنيف اعتمادا على كيفية النطق

كيفية النطق

األصوات اليت تنطبق عليها هذه اخلاصية

األصوات االنفجارية

ب ،ت ،ط ،د ،ض ،ك ،ق ،ء ،ج

األصوات االحتكاكية

ف ،ث ،ظ ،س ،ص ،ز ،ش ،خ ،غ ،ح ،ع ،هـ

الصوت احتكاكي مكرر

/ر/

الصوت احتكاكي جانيب

/ل/

األصوات االحتكاكية االنسيابية (شبه صوت العلة)

/و/ ،/ي/
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تصنيف األصوات من حيث كيفية نطق الصوت وخمرج الصوت:
الصوت االنفجاري الشفوي

/ب/

األصوات االنفجارية  -األسنانية

/ث/ ، /ط/

األصوات االنفجارية  -اللثوية

/د/ ، /ض/

الصوت االنفجاري الطبقي

/ك/

الصوت االنفجاري  -اللهائي

/ق/

الصوت االنفجاري  -احلنجري

/ء /اهلمزَ

الصوت متوسط الشَدَ  -الشفوي

/م/

الصوت متوسط الشَدَ  -أنفي  -اللثوي

/ن/

الصوت االحتكاكي – الشفوي أسناني

/ف/

الصوت االحتكاكية  -اللساني سين خارج الفم

/ث/ ، /ذ/ ،/ظ/

األصوات االحتكاكية  -اللثوية

/س/ ،/ص/ ،/ز/

األصوات االحتكاكية سقف حلقي

/ش/،/ي/

األصوات االحتكاكية اللهائية

/خ/،/غ/

األصوات االحتكاكية –البلعومية

/ح/

الصوت متوسط الشَدَ  -البلعومية

/ع/

الصوت االحتكاكي – احلنجري

/هـ/

الصوت االنفجاري  -احلنجري

/ء/

الصوت متوسط الشَدَ  -اجلانيب

/ل/

الصوت متوسط الشَدَ  -التكراري

/ر/

الصوت االحتكاكي االنسيابي  -الشفوي

/و/

جَدول يوضح مكان النطق بالتفصيل:
مكان النطق

الرتمجة
)(bilabial sound

/ب/،/م/ ،/و/

أسناني -شفوي

)(labio-dental

/ف/

أسناني  -لثوي

Alveolar-dental

/ت/ ،/د/ ، /ض/ ،/ط/ ،/ر/،/ل/، /ن/

شفاهي

األصوات

لساني  -أسناني )(Interdental sounds
لساني – أسناني خارج األسنان
لساني – أسناني خلف األسنان داخل الفم

(/ظ/ ،/ث/،/ذ/(،)/ز/،/س/،/ص/ ،/ش)/
)(Interdental
)(Interdental

/ظ/،/ث/،/ذ/
/ز/،/س/،/ص/،/ش/

األصوات اللسانية احللقية )/ (velar soundsج/،/ق/ ،/ك/
)(veolar sounds
وسط اللسان مع سقف احللق الصلب

/ج/

مؤخرَ اللسان مع أخر سقف احللق الرخو

)(palate-olvedar

/ك/

مؤخرَ اللسان مع أخر سقف احللق الرخو قرب

)(velar sounds

/ق/

اللهاَ
األصوات اللهائية

األصوات احللقية )(velum sounds
)(uvular sounds

/غ/،/خ/

األصوات البلعومية

)(pharyngeal

/ع/،/ح/

األصوات أقصى احللق

)(glottal sounds

/هـ/،/ء/

أصوات اجلوف وهي األصوات املتحركة
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صفات األصوات
الصوت

الثنايا الصوتية

الرنني

تيار اهلواء

مكان النطق

ت

مهموس

فمي

انفجاري

طرف اللسان مع أصول األسنان العليا

د

جمهور

فمي

انفجاري

طرف اللسان خلف أصول األسنان العليا

ض

جمهور

فمي

انفجاري

طرف اللسان مع مقَدمة احلافة احلويصلية

ط

مهموس

فمي

انفجاري

طرف اللسان مع وسط حافة احلويصلية

ج

جمهور

فمي

انفجاري

وسط اللسان مع سقف احللق الصلب

ق

مهموس

فمي

انفجاري

مؤخرَ اللسان مع سقف احللق الرخو قرب اللهاَ

ك

مهموس

فمي

انفجاري

مؤخرَ اللسان مع أقصى سقف احللق الرخو

ل

جمهور

فمي

جانيب

طرف اللسان مع منبت األسنان العليا

ر

جمهور

فمي

متكرر

طرف اللسان مع منبت األسنان العليا

م

جمهور

أنفي

انفجاري

الشفتان

ب

جمهور

فمي

انفجاري

الشفتان

ث

مهموس

فمي

احتكاكي

طرف اللسان بني األسنان األمامية العلوية والسفلية

ذ

جمهور

فمي

احتكاكي

طرف اللسان بني األسنان األمامية العلوية والسفلية

ظ

جمهور

فمي

احتكاكي

طرف اللسان بني األسنان األمامية العلوية والسفلية

ز

جمهور

فمي

احتكاكي

طرف اللسان خلف األسنان األمامية العلوية والسفلية

س

مهموس

فمي

احتكاكي

طرف اللسان خلف األسنان األمامية العلوية والسفلية

ص

مهموس

فمي

احتكاكي

طرف اللسان خلف األسنان األمامية العلوية والسفلية

ش

مهموس

فمي

احتكاكي

طرف اللسان ووسطه مع سقف احللق الصلب

غ

جمهور

فمي

احتكاكي

مؤخرَ اللسان مع نهاية سقف احللق الرخو

خ

مهموس

فمي

احتكاكي

مؤخرَ اللسان مع سقف احللق الرخو

ح

مهموس

فمي

احتكاكي

مؤخرَ (جذر) اللسان مع جَدار احللق اخللفي

هـ

مهموس

فمي

احتكاكي

احللق

ع

جمهور

فمي

احتكاكي

احللق

و

جمهور

فمي

احتكاكي

الشفاه

ي

جمهور

فمي

احتكاكي

احللق

ء

مهموس

فمي

احتكاكي

احلنجرَ

أ

جمهور

فمي

احتكاكي

احللق

ف

مهموس

فمي

احتكاكي

أطراف القواطع العليا مع الشفة السفلى

ن

جمهور

فمي

احتكاكي

أنفي
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منوذج رقم ()26
اسم النموذج  :طريقة نطق االصوات

طريقة نطق اصوات احلروف والتَدريب عليها

احلرف

طريقة نطق صوت احلرف والتَدريب عليه

خ

حرف لساني حلقي رخو ،هلوي ،احتكاكي ،مهموس ،صامت ،قصي ،يشرتك مع حرف (غ) جمهور.
عنَد نطق احلرف يتم رفع أقصى اللسان حبيث يكاد يلتصق بأقصى احلنك ،حبيث خيرج اهلواء من الفراغ الضيق املوجود بني أقصى
اللسان وأقصى احلنك.
للتَدريب عليه :يضع الطفل يَده مفتوحة يف حركة أفقية على مقَدمة احلنجرَ تشبيهاً بعملية الذبح.أو بتقليَد صوت الشخري واإلحساس باهتزازها والذبذبات الصادرَ نتيجة إنتاج احلرف ويقلَدها.
ويف احلاالت الصعبة ممكن وضع قطعة ورقة صغريَ يف آخر اللهاَ ثم يطلب من الطفل إخراجها بسرعة خارج الفم حيث يصَدر صوت
احلرف ولكن جيب احلذر جَداً يف هذه احلالة.

د

حرف لساني لثوي سين انفجاري جمهور صامت.
عنَد نطق احلرف يلتقي طرف اللسان بأصول الثنايا العليا للثة ويتكون الصوت نتيجة انَدفاع اهلواء من القصبة اهلوائية إىل احلنجرَ ثم
يستمر يف التجويف الفمي فينحبس هناك فرتَ قصريَ جَداً اللتقاء طرف اللسان بأجزاء الثنايا العليا ثم ينفصل العضوان انفصاالً
فجائياً حمَدثاً صوت (د) للتَدريب عليه :يضع الطفل يَده على حنجرته لكي حيس حبركة األحبال الصوتية عنَد إنتاج احلرف مع
مالحظة موضع اللسان داخل الفم وذلك ألجل التفريق بني إنتاج حرف (د،ت) بالنسبة لوضع طرف اللسان على اللثة العليا إال أن الضغط
يكون أقل يف (د) .وأيضا عمل حرف لشكل (د) بالسبابة واإلبهام أمام الفم (يفضل باليَد اليسرى)

ذ

حرف أسناني سين احتكاكي جمهور صامت.
عنَد نطق احلرف يوضع طرف اللسان بني األسنان العليا والسفلى حبيث يسمح للهواء باملرور من خالل منفذ ضيق من بني األسنان بعَد
تردد املزمار الصوتي .للتَدريب عليه :توضع يَد الطفل أمام فم املَدرب أثناء نطقه ليشعر بانَدفاع كمية قليلة من اهلواء .كذلك ممكن أن
يضع الطفل السبابة واإلبهام على الفكني ليشعر باالهتزازات الناجتة عن إخراج احلرف للتمييز بينه وبني حرف (ث) الذي يشابهه يف
املخرج وخيتلف معه يف الشَدَ .ومثل الَدال حيث يتم تشكيل حرف (ذ) بالسبابة واإلبهام مع حتريك اليَد يف وضع أفقي يسارًا ومييناً.

ر

حرف لساني حلقي صلب اهتزازي جمهور احتكاكي صامت لثوي مكرر.
عنَد نطق احلرف يلتقي طرف اللسان باللثة العليا ويرتدد بسرعة حيث يبتعَد عنها مرات عَديَدَ فيسمع الصوت على صورَ جمموعة من
االحنباسان واالنفجارات .للتَدريب عليه :يضع الطفل يَده اليسرى على صَدره واليمنى على حنجرته لكي حيس بذبذبات اللسان املتكررَ
السريعة عنَد إنتاج احلرف .أيضا ممكن أن يشار باإلصبع السبابة إىل اللسان بإشارَ تَدل على التكرار رأسياً (أعلى وأسفل) وميكن اإلشارَ
بالسبابة إىل أسفل الَدقن .وممكن أن يطلب منه أن ينطق حرف (ذ) بشكل مستمر ودون التوقف يسحب طرف اللسان ببطء رافعاً إياه إىل
اللثة العليا عنَد ذلك خيرج صوت (ر) أحياناً يقوم الطفل بإبَدال حرف (ر) حبرف الالم لتعَديل ذلك يتم االستعانة باخلافض اللساني
لتحريك اللسان لألعلى واألسفل عَدَ مرات ملساعَدته على إنتاج احلرف بطريقة صحيحة.

احلرف

طريقة نطق صوت احلرف والتَدريب عليه

ز

حرف لساني لثوي سين احتكاكي جمهور صامت.
عنَد نطق احلرف يكون طرف اللسان خلف األسنان العليا ويلتقي مع مقَدمة اللثة مع وجود منفذ ضيق للسماح للهواء باملرور وهذا اهلواء
يكون منَدفع بعَد تردد احلبال الصوتية واألسنان مغلقة وخلفهما اللسان.
للتَدريب عليه :يضع الطفل إبهامه على أسنانه ليشعر باالهتزازات الصادرَ عنَد إنتاج احلرف وميكنه أن حيس باالهتزازات أيضاً عن طريق
وضع يَده مفتوحة على رأسه أو وضعها أسفل الذقن .للمقارنة بني صوت احلرف (س) وصوت احلرف (ز) يطلب من الطفل وضع وجه يَده
حول ذقن املَدرب حبيث تالمسها أثناء نطق صوت احلرف (ز) ليشعر باهتزازها.

س

حرف لساني لثوي احتكاكي مهموس صامت .نفس حرف (ز) عَدا أنه مهموس (ال تردد يف احلبال الصوتية).
عنَد نطق احلرف يكون طرف اللسان خلف األسنان العليا ويلتقي مع مقَدمة اللثة مع وجود منفذ ضيق ملرور اهلواء .للتَدريب عليه :ميرر
الطفل يَده مضمومة األصابع (بشكل حرف س يف اهلجاء اإلصبعي) وذلك كي يشعر باهلواء البارد الذي خيرج عنَد إنتاجه للحرف.
وحتى يستطيع التفريق بينه وبني نوعية اهلواء اخلارج عنَد إنتاج حرف (ز) .كذلك جيب مراعاَ تشكيل الشفتان عنَد إنتاجه للحرفني
ولتحقيق ذلك ميكن االستعانة باملرآَ.

ش

حرف لساني حلقي صلب احتكاكي مهموس صامت لثوي.
عنَد نطق احلرف يلتقي طرف اللسان مبؤخرَ اللثة وجزء من وسطه بالقسم األوسط من سقف احللق مع ضرورَ وجود فراغ ضيق بينهما
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للسماح للهواء باملرور ومرور اهلواء ينتج صفرياً لكنه أقل من الصفري الذي حيَدث عنَد إخراج حرف (س) .للتَدريب عليه :يضع الطفل يَده
أمام فمه لكي حيس باهلواء الساخن الذي خيرج من الفم عنَد إخراج احلرف (ميكن استخَدام املرآَ ملالحظة ذلك ) مع حتريك اليَد يف
اجتاه أفقي (ميينًا ويساراُ).
ص

حرف لساني حلقي صلب احتكاكي مهموس.
عنَد نطق احلرف يتخذ اللسان وضعاً خمالفاً لوضعه يف حرف (س) حيث يكون منطبقاً على احلنك األعلى مع رفع طرف اللسان حنو
احلنك ورجوع اللسان قليال على اخللف ويكون اهلواء منَدفع واألسنان مغلقة واللسان خلفهما .للتَدريب عليه :يطلب من الطفل إخراج
ال ويستمر بعَد ذلك يتم ضم الفم قليالً من أجل تشكيل حرف (ص) ويراقب الطفل الفرق والفرق بني احلرفني أن (س) مرقق
حرف (س) أو ً
أما (ص) مفخم.
أيضا توضع راحة اليَد أمام الفم مع دفعها بسرعة وبشَدَ للخارج وألسفل.

ض

حرف لساني حلقي صلب انفجاري جمهور صامت سين مطبق.
عنَد نطق احلرف يلتقي طرف اللسان بأصول الثنايا العليا واللثة ويلتصق بهما ويرتفع مؤخر اللسان باجتاه احلنك مع رجوعه قليال
للخلف وإذا انفصل اللسان عن أصول الثنايا العليا مسعنا صوت احلرف (ض).
للتَدريب عليه :نَدع الطفل يالحظ وضع اللسان حبيث يقوم بسَد الفراغ بني األسنان العليا واألسنان السفلى ليحبس كمية من اهلواء ثم
يسمح للهواء باالنَدفاع خارج الفم حمَدثاً صوت احلرف.
أو أن يضع الطفل ظاهر يَده على احلنك السفلي (أسفل الذقن) وهي مضمومة األصابع عنَد إنتاجه للحرف وذلك ليشعر باالهتزازات
الناجتة عن انفجار احلرف

احلرف

طريقة نطق صوت احلرف والتَدريب عليه

ط

حرف لساني أسناني حلقي صلب احتكاكي جمهور انفجاري صامت.
عنَد نطق احلرف يتخذ اللسان شكالً مقعراً منطبقًا مع احلنك األعلى ويرجع اللسان إىل اخللف قليالً.
للتَدريب عليه :يراقب الطفل شَدَ خروج احلرف مع مالحظة حركة اللسان وحتى حيس باالهتزازات ميكنه وضع ظهر اليَد مفتوحة أسفل
الذقن مع دفعها ألسفل بسرعة وبشَدَ.
ولتمييز احلرف (ط) من احلرف (ت) ينطق املعلم (ت) ثم (ط) ويالحظ الطفل الفرق بأن وسط اللسان هنا يلتقي مع اللثة العليا خلف
األسنان بَدالً من طرف اللسان وحيس باهلواء اخلارج مع إحساسا بالذبذبات على احلنجرَ.

ظ

حرف لساني أسناني حلقي صلب احتكاكي جمهور صامت.
عنَد نطق احلرف يتم وضع طرف اللسان بني األسنان العليا والسفلى حيث مير اهلواء من خالل منفذ ضيق من بني األسنان ويرتفع مؤخرَ
ال إىل اخللف.
اللسان باجتاه احلنك مع رجوعه قلي ً
للتَدريب عليه :دع الطفل يالحظ وضع اللسان حبيث يقوم ما بعَد طرفه بقليل بسَد الفراغ بني األسنان العليا واألسنان السفلى ليحبس
كمية من اهلواء تسبب انتفاخ اخلَدين ثم يسمح للهواء باالنَدفاع خارج الفم حمَدثاً صوت احلرف مع اإلحساس بالذبذبات على احلنجرَ.
إخراج طرف اللسان من بني األسنان مع حتريك ظهر اليَد مفتوحة يف حركة رأسية من أسفل إىل أعلى .جيب التحكم بعضالت الوجه
حبيث يتم الضغط عليها بشكل خفيف مما يساعَد على إخراج صوت احلرف مضخماً وهذا يساعَد للتفريق بني (_ض -ظ -ط).

ع

حرف بلعومي حلقي جمهور احتكاكي صامت.
عنَد نطق احلرف مير اهلواء من احلنجرَ يصل إىل اجلزء األوسط من سقف احللق وعنَد وصوله إىل وسط سقف احللق ويضيق اجملرى
اهلوائي يف الفراغ احللقي إال أن ضيقه يكون أقل مما هو يف حرف (غ).
للتَدريب عليه :يستخَدم املَدرب خافض اللسان (يستخَدمه الطبيب عادَ) ويضغط بواسطته على مؤخرَ لسان الطفل ويطلب منه أن يقول
(آه) ثم يكرر بعَد رفع خافض اللسان مع اإلحساس بالذبذبات على احلنجرَ إذا أن حرف (ع) خيرج من حرف (أ)وعنَد التَدريب عليه جيب أن
يكون الطفل قَد أتقن إخراج حرف األلف أوالُ.
ميكن وضع السبابة على مقَدمة احللق (عنَد اللوز) لإلحساس باحلرف.

غ

حرف لساني حلقي رخو هلوي احتكاكي جمهور صامت قصوى حنكي.
عنَد نطق احلرف يرتفع أقصى اللسان حبيث يكاد يلتصق بأقصى احلنك وخيرج اهلواء من الفراغ الضيق املوجود بني أقصى اللسان
وأقصى احلنك.
للتَدريب عليه :يقوم الطفل بوضع كمية من املاء يف فمه ويطلب منه حتريكها عَدَ مرات على أن تبقى حمجوزَ يف فمه (الغرغرَ باملاء) ثم
يقلَد الصوت الناتج عنها مع اإلحساس بالذبذبات يوضع السبابة أسفل احللق (حتت اللوز) احلنجرَ أثناء إنتاج حرف (غ).
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ف

حرف شفاهي سين احتكاكي مهموس صامت.
عنَد نطق احلرف تلتقي الشفاه السفلى باألسنان العليا التقاء جزئياً حبيث تبقى هناك فتحة صغريَ من الفراغ خيرج منها اهلواء انفجاريا
فيسمع الصوت وهو أشبه ما يكون حبفيف الشجر.
للتَدريب عليه :توضع السبابة لليَد اليمنى أمام الفم يف وضع رأسي مع حتريكها بشكل عمودي من أعلى ألسفل مع ضغط األسنان العليا
على وسط الشفاه السفلى لإلحساس باهلواء املنَدفع من بني الشفاه واألسنان ( يف حالة الفاء املفتوحة واملكسورَ) أما يف حالة الفاء
املضمومة فتوضع السبابة أمام الشفتني مع ضمهما إىل اخلارج واإلحساس باهلواء املنَدفع من بينهما وأثناء النطق يضع الطفل يَده اليسرى
على صَدره .وهناك طريقة أخرى وهي استخَدام مشعة مضاءَ ويطلب من الطفل إطفائها لكي تساعَده على إنتاج احلرف حتريك الورقة
الصغريَ أو املنَديل أمامه.

ق

حرف لساني حلقي رخو هلوي انفجاري مهموس صامت يتشكل والشفاه مفتوحة.
ال مفاجئاً حمَدثًا اهلواء
عنَد نطق احلرف يتصل أدنى احللق مبا يف ذلك اللهاَ باجلزء اخللفي من اللسان ثم ينفصل العضوان انفصا ً
صوتا انفجاريًا وهو صوت حرف (ق).
للتَدريب عليه :يطلب من الطفل إخراج حرف (ك) وأثناء إخراجه له يتم الضغط بواسطة خافض اللسان على وسط اللسان هنا خيرج
صوت احلرف (ق) لذلك جيب مراعاَ إتقان الطفل حلرف (ك) أوالً قبل تَدريبه على حرف (ق).أيضا للتَدريب عليه توضع السبابة والوسطى
داخل الفم والضغط على اللسان على أسفل.

ك

حرف لساني حلقي رخو هلوي انفجاري مهموس صامت قصي.
عنَد نطق احلرف يرتفع أقصى اللسان حتى يلتقي بأقصى احلنك األعلى يُضغط اهلواء ثم يطلق سراح اجملرى اهلوائي بأن ينخفض
اللسان فينَدفع اهلواء خالل الفم حمَدثاً عنَد انَدفاعه صوتا انفجاري ًا وهو صوت (ك).
للتَدريب عليه :يرتك طرف اللسان إىل أسفل ثم يطلب منه نطق (ت).أو يطلب من الطفل إخراج حرف (ت) وأثناء إخراجه له نضع خافض
اللسان على طرف اللسان مع قليل من الضغط خيرج حرف (ك) إذ أن إخراج حرف (ك) يعتمَد على إتقان الطفل حلرف (ت).ميكن وضع
السبابة على وسط األسنان السفلى مع ضغطها إىل أسفل.

ل

حرف لساني حلقي صلب احتكاكي جانيب جمهور أو أسناني لثوي.
عنَد نطق احلرف يلتقي طرف اللسان بأصول الثنايا العليا واللثة وتبتعَد حافيت اللسان عن جانيب الفم مما يؤدي إىل خروج اهلواء
.للتَدريب عليه :يطلب من الطفل فتح الفم بشكل أوسع مما هو يف حرف (ن) وذلك للتمييز بني إخراج احلرفني عنَد إخراج احلرف يطلب
من الطفل وضع يَده اليسرى على صَدره واليمنى على حنجرته كي حيس بالذبذبات واالهتزازات الصوتية الصادرَ عنَد إنتاج احلرف
ال ويلمس اللهاَ خلف األسنان العلوية
وتعتمَد طريقة التَدريب يف البَداية على رفع اللسان (طرف اللسان) مع ثين اللسان إىل الَداخل قلي ً
(سقف احللق) ثم خيفض اللسان ببطء إىل أسفل مع حركة املزمار خيرج صوت احلرف (ل).أو إخراج اللسان إىل اخلارج تسهيالً على
الطفل وبعَدها ينطق احلرف دون أن خيرج لسانه .مالحظة :يتم التَدريب على حرف (ل) قبل حريف (ن،ر) ويفضل يف البَداية دفع اليَد
مفتوحة يف حركة إىل أسفل وذلك أثناء حركة اللسان.

م

حرف شفاهي أنفي (أغن) جمهور صامت.
عنَد نطق احلرف تنطبق (تنضم) الشفتان انطباقاً تاماً حبيث ينخفض احلنك اللني مما يسهل على اهلواء اخلارج من الرئتني النفوذ من
األنف وتسرب اهلواء من التجويف األنفي حيَدث صوت حرف (م) (أي حيَدث رنني أنفي).
للتَدريب عليه :يضع الطفل إصبع السبابة على أنف املَدرب ليحس بالرنني الناتج أو وضع اإلصبع إىل جانب الفم أثناء إخراج الصوت وجيب
أن تكون الشفتني منطبقتني انطباقاً تاماً .وميكن وضع اليَد اليسرى على صَدره.

ن

حرف لساني سين أنفي جمهور صامت أغن (رنني أنفي) أسناني لثوي.
عنَد نطق احلرف يالمس طرف اللسان أصول الثنايا العليا خلف األسنان العلوية ثم حتريك اللسان إىل أسفل مع فتح الشفتني قليالً
واخنفاض سقف احللق اللني بهذا يتمكن اهلواء اخلارج من الرئتني أن ينفذ عن طريق األنف بسبب الضغط (رنني من األنف)
للتَدريب عليه :يضع الطفل يَده اليسرى على صَدره وسبابة اليَد اليمنى على أنف املَدرب (مقَدمة األنف من اخلارج ) ليحس بالرنني الناتج.

هـ

حرف حنجري هوائي مهموس صامت احتكاكي
عنَد نطق احلرف يتخذ الفم نفس الوضع الذي يتخذه عنَد نطق الصوت اللني (أ) حبيث مير اهلواء خالل االنفراج الواسع للفم حمَدثاً
نوعاً من احلفيف يُسمع من أقصى احللق ويكون اللسان يف حالة اسرتخاء تام والفم مفتوح.
للتَدريب عليه :يلمس البلعوم وفتح اليَد ثم ضم األصابع يف وضع مستقيم أمام الفم مفتوحًا مع قيام اليَد حبركة تبَدأ من داخل الفم إىل
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خارجه تعبرياً عن سحب اهلواء من داخل الفم إىل اخلارج ومن املمكن أن يضع باطن يَده أمام فم املَدرب ليشعر بانَدفاع اهلواء أو املرآَ حيث
يتكون البخار (أثر اهلواء الساخن).
و

حرف لساني حلقي رخو مهموس شبه صائت جمهور شفوي حنكي قصي (من أقصى احلنك) متحرك.
عنَد نطق احلرف تكون الشفاه على شكل دائرَ مضمومة إىل األمام يف حركة مستَديرَ اللسان راجع للخلف طرفه لألسفل وجزؤه اخللفي
مرتفع حنو سقف احللق دون مالمسه اللهاَ مرتفعة واحلنجرَ مرتفعة قليالً عنها يف حرف (أ) للتَدريب عليه :يضع الطفل إصبعه أمام
الفم ليحس باهلواء اخلارج كذلك يَدار اإلصبع أمام الفم ليفهم حركة الشفاه كذلك ميكن لف السبابة حول الشفتني مضمومتان
وممَدودتان إىل اخلارج يفضل استخَدام املرآَ لتوضيح مقَدار اإلطالة بالصوت واستَدارَ الشفتان.

ي

حرف حنجري انفجاري شبه صائت جمهور مكسور حنكي وسيط (وسط احلنك) متحرك.
عنَد نطق احلرف تكون الشفاه نصف مفتوحة أطرافها مشَدودَ إىل اجلوانب اللسان طرفه األمامي مشَدود بقوَ على أسنان القاطعة
السفلى ظهر اللسان مرتفع حنو سقف احللق بَدون مالمسة احلنجرَ مفتوحة وبارزَ لألمام.
للتَدريب عليه :ينزل احلنك السفلي إىل األسفل ليفهم أن احلرف ينتج صوته عنَدما يرفع باحلنك مع اللسان إىل أعلى ليالمس طريف
وسط اللسان جانب األسنان العلوية ثم ينزل احلنك واللسان إىل أسفل لينتج الصوت.
حركة حرف (ي) تشبه حركة حرف (أ،و) مع مراعاَ انفراج الشفتني قليالً عنَد إنتاج احلرف وميكن أن يضع الكفل يَده على أسفل
احلنك للشعور حبركة احلرف وميكن فتح الفم مع مسك الذقن بالسبابة واإلبهام.
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منوذج رقم ()27
اسم النموذج :استمارَ التقييم األولي للمهارات السمعية للطلبة ذوي االضطراب السمعي
استمارَ التقييم األولي للمهارات السمعية للطلبة ذوي االضطراب السمعي
االسم  ......................................:الصف .....................................................:العمر ............................................:
املقيم  .....................................................................:التاريخ ........................................... ......................................:
املهارات السمعية االساسية

م

املهارات الفرعية

استخَدام السماعات الطبية /جهاز القوقعة/

1

استخَدام املعينات السمعية /القوقعة طوال اليوم املَدرسي

االجهزَ املساعَدَ

يوجَد

ال يوجَد

وبشكل يومي
2

التمكن من العناية باملعني السمعي

3

التمكن من فهم التعليمات يف كتيب املعني
السمعي/القوقعة

4

فهم آلية عمل املعني السمعي /القوقعة

5

فهم االجراءات املطلوبة عنَد عَدم احلصول على تكبري من
املعني السمعي

6

التمكن من تغيري البطارية

7

فهم املخطط السمعي اخلاص به

8

فهم نتائج القياسات السمعية اليت أجريت له

9

معرفة الفولتية املناسبة ملعاجل القوقعة اخلاص به

10

معرفة العالقة بيت الفقَدان السمعي اخلاص به واملهارات
السمعية اليت يفقَدها

11

معرفة العالقة بني بني الفقَدان السمعي اخلاص به
والتوقعات الكالمية

اكتشاف األصوات (الوعي الصوتي )

12

معرفة السببية يف وصف هذا النوع من املعني السمعي له

13

ادراك قيمة القوقعة ماديا ومعنويا

14

فهم أجزاء األذن وآلية السمع

1

االستجابة لألصوات البيئية واالصوات الكالمية العشوائية
بوجودها وعَدمها

 sound detectionمع /بَدون مثري بصري
2

حتَديَد اجتاه االصوات املعروضة على االذنني

3

االستجابة لالصوات البيئية املختلفة الرتدد والشَدَ جبلسة
مغلقة

4

االستجابة لالصوات الكالمية املنخفضة الرتدد العالية
الشَدَ

5

االستجابة لالصوات الكالمية املنخفضة الرتدد املنخفضة
الشَدَ

6

االستجابة لالصوات الكالمية االعالية الرتدد العالية الشَدَ

7

االستجابة لالصوات الكالمية العالية الرتدد املنخفضة
الشَدَ

8

االستجابة لالصوات الكالمية بالرتتيب التالي (م -ب -
د -ل -ن -ر -ص -ف -س -ق -ت -ح –أ -ط -
ز -و -ج -ش -ض -ع -ك -خ -ي -ذ -ه -ث -
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غ -ظ) بأصواتها الفصريَ والطويلة والساكنة
9

االستجابة لوجود كلمات عامة

10

االستجابة لوجود كلمات (انظر املستهَدف من قائمة
املنطوقات ملادَ لغيت )

11

االستجابة لالصوات البيئية املَدرسية املختلفة الكبريَ

12

االستجابة لالصوات البيئية املَدرسية املختلفة الصغريَ
(صوت القلم ،صوت الباب  ،طرق الباب )...

13

االستجابة لسماع اجلرس املَدرسي وانتهاءه

14

االستجابة لسماع صوت االنذار باملَدرسة

15

االستجابة لبَداية الصوت والتنويه عن انتهاء الصوت (اما
صوت بيئي أو جبلسه مغلقة أو بغرفة القياس السمعي
النغمات النقية ).

16

خيرب عنَدما يتم ايقاف صوت ساكن مع متحرك مثل
(ماماماما_بيبييب -لولولولو)

17

االستجابه لالصوات الستة (آ -أو -إي -س -ش -م)
التمييز بني الكالم والسكوت

18

متييز صوت بيئي واحَد من ثالثة اصوات من بيئات صوتية
خمتلفة (صوت اجلرس من اصوات حيوانات ،اصوات
موسيقية  ،اصوات مواصالت )

19

متييز صوت بيئي واحَد من ثالثة أصوات من بيئات صوتية
واحَدَ (صوت الطائرَ من صوت السيارَ  ،القطار  ،السفينة)

20

متييز صوت بيئي واحَد من أربعة اصوات من بيئات صوتية
خمتلفة

21

متييز صوت بيئي واحَد من أربعة أصوات من بيئات صوتية
واحَدَ

22

متييز صوتني بيئيني من مخسةاصوات من بيئات صوتية
خمتلفة

23

متييز صوتني بيئيني من مخسة أصوات من بيئات صوتية
واحَدَ

24

متييز أصوات بيئية خمتلفة من جمموعة مكونة من أربع
أصوات

25

حتَديَد اجتاه الصوت (ميني  -يسار –أعلى اليسار _أعلى
اليمني – خارج الغرفة –داخل الغرفة )

26

حتَديَد منشأ الصوت

27

يكتشف أن معينة السمعي مغلق  /مفتوح /كالهما مغلق
 /كالهما مفتوحان باجللسة املغلقة

التمييز الصوتي  -متييز دوام (بقاء)الصوت

1

واالمناط الصوتية مع  /بَدون مثري بصري

التمييز بني صوت بيئي كالنقر على الطاولة وصوت بيئي
كاجلرس

2

التمييز (م -ب -د -ل -ن -ر -ص -ف -س -ق -
ت -ح –أ -ط -ز -و -ج -ش -ض -ع -ك -خ -
ي -ذ -ه -ث -غ -ظ) بأصواتها الفصريَ والطويلة
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والساكنة
3

التمييز بني صوت (ما) ملَدَ10ثوان وصوت
(ماماماماما)..ملَدَ 10ثوان

4

التمييز بني صوت بيئي متصل ملَدَ  10ثوان وصوت كالمي
متكرر

5

التمييز بني صوت بضمة و مبَد بالواو

6

التمييز بني صوت بفتحة ومبَد بالفتح

7

التمييز بني صوت بكسرَ وصوت مبَد بالكسر

8

التمييز بني صوت (مااااا) وصوت (ممممممممم)

9

التمييز بني صوت(ربالفتحة)ملَدَ 15ثانية و(م بالفتحة س
بالفتحة) ملَدَ 15ثانية (تبَديل السواكن واحلركات )

10

التمييز بني صوت (رافا) متصل ملَدَ 20ثانية و(رفتحة ف
فتحة) متصل ملَدَ  10ثانية

11

يكرر خلف املعلمه املقاطع اليت يسمعها منها (مقطع –
مقطعان –ثالث مقاطع –اربع مقاطع (قط  ،بنك ،
مَدرسة  ،فراشه )

12

التفريق بني ( َم وَ[بَ ) و(ما وا با ) –( بُ رَفُ ) و(بو را فو) –
(ع لَ شُ) و (عي ال شو )...

13

ف لَ) و ( بو را
التفريق بني ( َم وَ بَ دَ) و (ما وا با دا ) – (بُ َر ُ
فو ال ) ...

.1

معَدل الكالم

.2

شَدَ الصوت

 .3نغمة الصوت

1

التمييز بني (بابابابابا) سريعة ( ،با با با با ) بطيئة

2

التمييز بني احلوار السريع واحلوار البطيئ.

1

التمييز بني اهلمس والصوت املرتفع

2

التمييز بني اهلمس والصوت اهلادئ

3

التمييز بني اهلمس والصمت

4

التمييز بني الصوت اهلادئ والصوت املرتفع .

5

التمييز بني اهلمس والصوت اهلادئ والصوت املرتفع.

1

التفريق بني (ماماماماماما) بارتفاع للصوت ثابت و (ما
مرتفع الصوت ما منخفض الصوت  ،ما مرتفع الصوت ما
منخفض الصوت  ،ما مرتفع الصوت ما منخفض الصوت
( )....تبَديل الصوت الساكن واملتحرك )

2

التفريق بني (ماماماماماما) باخنفاض للصوت ثابت و (ما
مرتفع الصوت ما منخفض الصوت  ،ما مرتفع الصوت ما
منخفض الصوت  ،ما مرتفع الصوت ما منخفض الصوت
( )....تبَديل الصوت الساكن واملتحرك )

3

التمييز بني نشيَدتني أحَدهما تقرأ بصوت رتيب واألخرى
بصوت منغم بتغيريات صوتية .

4

التمييز بني االصوات ذات الرتدد املنخفض (صوت غليظ )
وذات الرتددات العالية ( صوت حاد )

5

التمييز بني االصوات ذات الرتدد املنخفض (صوت غليظ )
وذات الرتددات العالية ( صوت حاد ) من خالل التوزيع على
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االديوجرام
6

التمييز بني االصوات ذات الرتدد املنخفض (صوت غليظ )
وذات الرتددات الوسطى وذات الرتددات العالية ( صوت حاد )
من خالل التوزيع على االديوجرام

7

التمييز بني صوت الطفل  /الصيب  /البنت  /الرجل  /املرأَ
 /العجوز

8

التمييز بني صوت متصل يتَدرج من الرتدد املرتفع للرتدد
املنخفض والعكس

9

التمييز بني حروف العلة حسب اخلصائص الصوتية
وحسب النشاط املالئم للفئة العمرية

10

التمييز بني حروف العلة واالدغام واحلروف الساكنة تبعا
للتقييم العميق

11

التمييز بني احلروف الساكنة حسب اخلصائص الصوتية

12

التمييز بني االصوات الساكنة االنفية وغري االنفية يف اول
املقطع او الكلمة

14

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص (
الطريقة ) يف بَداية املقاطع والكلمات (كلمتان )

15

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص (
الطريقة ) يف بَداية املقاطع والكلمات (ثالث كلمات )

16

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص (
الطريقة ) يف بَداية املقاطع والكلمات (اربع كلمات
)(...مخس كلمات ) (...ست كلمات )

17

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف
اخلصائص(التصويت ) يف بَداية املقاطع والكلمات
(كلمتان )

18

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص (
التصويت ) يف بَداية املقاطع والكلمات (ثالث كلمات )

19

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص (
التصويت ) يف بَداية املقاطع والكلمات (اربع كلمات
)(...مخس كلمات ) (...ست كلمات )

20

التمييز بني كلمات تبَدا بسواكن غري تصويتية يف بَداية
الكلمة وكلمات تبَدا بأصوات علة (كلمتان )
التمييز بني االصوات الساكنة االنفية وغري االنفية يف اخر
املقطع او الكلمة

21

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص (
الطريقة ) يف نهاية املقاطع والكلمات (كلمتان )

22

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص (
الطريقة ) يف نهاية املقاطع والكلمات (ثالث كلمات )

23

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص (
الطريقة ) يف نهاية املقاطع والكلمات (اربع كلمات
)(...مخس كلمات ) (...ست كلمات )
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24

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف
اخلصائص(التصويت ) يف نهاية املقاطع والكلمات
(كلمتان )

25

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص (
التصويت ) يف نهاية املقاطع والكلمات (ثالث كلمات )

26

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص (
التصويت ) يف نهاية املقاطع والكلمات (اربع كلمات
)(...مخس كلمات ) (...ست كلمات )

27

التمييز بني كلمات تنتهي بسواكن غري تصويتية يف بَداية
الكلمة وكلمات تنتهي بأصوات علة (كلمتان )

.4

الفهم االستيعاب السمعي

28

التمييز بني انواع الشَد املختلفة

29

التعرف على انواع الشَد املختلفة

1

التمييز السمعي بني كلمة ما وعَدَ كلمات من مقاطع
مقروءَ او منشودَ او عَدد من ايات القران من السور املقررَ

(املعاجلة والفهم )
2

التمييز بني مجلة مألوفة لَدى الطالب وكلمة مألوفة.
(هيا اىل الصالَ ) (اكتب)

3

التمييز بني كلمات خمتلفة املقاطع (مقطعني
×مقطع)(3مقاطع×مقطعني )...

4

التمييز بني كلمة تتكون من مقطعني متعادلني وكلمة
من مقطع واحَدَ
5جمموعات

5

التمييز بني كلمتني األوىل تتكون من مقطعني يكون
املقطع األول فيها مشَددا والكلمة الثانية تتكون من
مقطعني متعادلني 5جمموعات

6

التمييز بني كلمتني األوىل تتكون من مقطعني يكون
املقطع االثاني فيها مشَددا والكلمة الثانية تتكون من
مقطعني متعادلني 5جمموعات

7

التمييز بني كلمتني األوىل تتكون من مقطعني يكون
املقطع االثاني يوحي بشئ اخر والكلمة الثانية تتكون من
مقطعني متعادلني 5جمموعات

8

التمييز بني كلمات من مقاطع متعادلة ومقاطع متنوعة
الشَد ومقاطع توحى مبعاني أخرى (15جمموعة متبادلة
ختتلف عما ذكر )7- 4

9

التمييز بني صوت االنسان جبمل وصوت اآلالت املوسيقية
اليت حتاكي اجلمل

10

متييز الكالم بوجود الضوضاء اخللفية

11

متييز اسم الطالب من اسم اخر له نفس الوزن

12

متييز اسم الطالب من امسان اخران هلما نفس الوزن

13

متييز بني مجلتني خمتلفتني بالطول عبارَ عن تعبريين
يستخَدمهما الطالب بالغالب (3مجل )...

14

التعرف على صوت املرأَ ناطقة عَدَ مجل وصوت الرجل
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ناطقا عَدَ مجل
15

التمييز بني صوتني حيمالن مشاعر (سعيَد× حزين –
سعيَد× غضبان

16

-خائف  -منَدهش 5()....جمموعات)

التمييز بني مجلتني هلما نفس الطول وحتتويان على
كلمات مألوفة (5جمموعات )

17

التمييز بني 3مجل هلا نفس الطول وحتتويان على كلمات
مألوفة (5جمموعات )

18

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على عنصر واحَد
بني ثالث خيارات

19

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على عنصر واحَد
بني اربع خيارات

20

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على عنصران بني
خياران

21

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على عنصران بني
3خيارات

22

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على عنصران بني
 4خيارات

23

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على 3عناصر
بني خياران

24

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على 3عناصر بني
3خيارات

25

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على3عناصر بني
 4خيارات

26

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على اربع عناصر
بني 6خيارات (يستمر املعلم بزيادَ العناصر واخليارات )

27

يتبع الطالب تعليمان متسلسالن بعَدم وجود خيارات

28

يتبع الطالب 3تعليمات متسلسلة بعَدم وجود خيارات

29

يتبع الطالب تعليمان متسلسالن بوجود خيارات

30

يتبع الطالب 3تعليمات متسلسلة بوجود خيارات

31

يتابع الطالب بالتأشري باألصبع على صفحة مصورَ مروية
من املعلمة

32

يتعرف الطالب على اجلمل الصحيحة واخلاطئة

33

يتعرف الطالب على مفردات الفصل احمليطة

34

يتعرف الطالب على اجلمل والعبارات الروتينية املستخَدمة
باملَدرسة

35

يتابع قصة قصريَ تقرا من املعلمة بإجابة األسئلة
املطروحة

36

يستطيع الطالب استيعاب املعلومات اجلَديَدَ اليت تضاف
للقصة القصريَ

37

يعيَد قصة مت مساعها

38

يستطيع الطالب احلوار من خالل السمع فقط
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23

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على 3عناصر
بني خياران

24

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على 3عناصر بني
3خيارات

25

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على3عناصر بني
 4خيارات

26

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على اربع عناصر
بني 6خيارات (يستمر املعلم بزيادَ العناصر واخليارات )

27

يتبع الطالب تعليمان متسلسالن بعَدم وجود خيارات

28

يتبع الطالب 3تعليمات متسلسلة بعَدم وجود خيارات

29

يتبع الطالب تعليمان متسلسالن بوجود خيارات

30

يتبع الطالب 3تعليمات متسلسلة بوجود خيارات

31

يتابع الطالب بالتأشري باألصبع على صفحة مصورَ مروية
من املعلمة

32

يتعرف الطالب على اجلمل الصحيحة واخلاطئة

33

يتعرف الطالب على مفردات الفصل احمليطة

34

يتعرف الطالب على اجلمل والعبارات الروتينية املستخَدمة
باملَدرسة

35

يتابع قصة قصريَ تقرا من املعلمة بإجابة األسئلة
املطروحة

36

يستطيع الطالب استيعاب املعلومات اجلَديَدَ اليت تضاف
للقصة القصريَ

37

يعيَد قصة مت مساعها

38

يستطيع الطالب احلوار من خالل السمع فقط
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منوذج رقم ()28
اسم النموذج  :منوذج حتليل املهارات الفرعية ( قصريَ املَدي ) ملعلم  َ/الفصل /الوالَدين  /مقَدم الرعاية
أوال  :حتليل مهارات استخَدام السماعات الطبية /جهاز القوقعة /االجهزَ املساعَدَ
م

املهارات الفرعية

1

استخَدام املعينات السمعية /القوقعة طوال اليوم املَدرسي وبشكل يومي

2

التمكن من العناية باملعني السمعي

3

التمكن من فهم التعليمات يف كتيب املعني السمعي/القوقعة

4

فهم آلية عمل املعني السمعي /القوقعة

5

فهم االجراءات املطلوبة عنَد عَدم احلصول على تكبري من املعني السمعي

6

التمكن من تغيري البطارية

7

فهم املخطط السمعي اخلاص به

8

فهم نتائج القياسات السمعية اليت أجريت له

9

معرفة الفولتية املناسبة ملعاجل القوقعة اخلاص به

10

معرفة العالقة بيت الفقَدان السمعي اخلاص به واملهارات السمعية اليت يفقَدها

11

معرفة العالقة بني بني الفقَدان السمعي اخلاص به والتوقعات الكالمية

12

معرفة السببية يف وصف هذا النوع من املعني السمعي له

13

ادراك قيمة القوقعة ماديا ومعنويا

14

فهم أجزاء األذن وآلية السمع

حتليل املهارَ

ثانيا  :حتليل مهارات اكتشاف األصوات  sound detectionمع /بَدون مثري بصري:
1

االستجابة لألصوات البيئية واالصوات الكالمية العشوائية بوجودها وعَدمها

2

حتَديَد اجتاه االصوات املعروضة على االذنني

3

االستجابة لألصوات البيئية املختلفة الرتدد والشَدَ جبلسة مغلقة

4

االستجابة لألصوات الكالمية املنخفضة الرتدد العالية الشَدَ

5

االستجابة لألصوات الكالمية املنخفضة الرتدد املنخفضة الشَدَ

6

االستجابة لألصوات الكالمية العالية الرتدد العالية الشَدَ

7

االستجابة لألصوات الكالمية العالية الرتدد املنخفضة الشَدَ

8

االستجابة لألصوات الكالمية بالرتتيب التالي (م -ب -د -ل -ن -ر -ص -ف -س -
ق -ت -ح –أ -ط -ز -و -ج -ش -ض -ع -ك -خ -ي -ذ -ه -ث -غ -ظ)
بأصواتها القصريَ والطويلة والساكنة

9

االستجابة لوجود كلمات عامة

10

االستجابة لوجود كلمات (انظر املستهَدف من قائمة املنطوقات ملادَ لغيت )

11

االستجابة لألصوات البيئية املَدرسية املختلفة الكبريَ

12

االستجابة لألصوات البيئية املَدرسية املختلفة الصغريَ (صوت القلم ،صوت الباب  ،طرق الباب
)...

13

االستجابة لسماع اجلرس املَدرسي وانتهاءه

14

االستجابة لسماع صوت االنذار باملَدرسة

15

االستجابة لبَداية الصوت والتنويه عن انتهاء الصوت (اما صوت بيئي أو جبلسه مغلقة أو بغرفة
القياس السمعي النغمات النقية ).

16

خيرب عنَدما يتم ايقاف صوت ساكن مع متحرك مثل (ماماماما_بيبييب -لولولولو)

17

االستجابة لألصوات الستة (آ -أو -إي -س -ش -م)
التمييز بني الكالم والسكوت
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18

متييز صوت بيئي واحَد من ثالثة اصوات من بيئات صوتية خمتلفة (صوت اجلرس من اصوات
حيوانات ،اصوات موسيقية  ،اصوات مواصالت )

19

متييز صوت بيئي واحَد من ثالثة أصوات من بيئات صوتية واحَدَ (صوت الطائرَ من صوت
السيارَ  ،القطار  ،السفينة)

20

متييز صوت بيئي واحَد من أربعة اصوات من بيئات صوتية خمتلفة

21

متييز صوت بيئي واحَد من أربعة أصوات من بيئات صوتية واحَدَ

22

متييز صوتني بيئيني من مخسة أصوات من بيئات صوتية خمتلفة

23

متييز صوتني بيئيني من مخسة أصوات من بيئات صوتية واحَدَ

24

متييز أصوات بيئية خمتلفة من جمموعة مكونة من أربع أصوات

25

حتَديَد اجتاه الصوت (ميني  -يسار –أعلى اليسار _أعلى اليمني – خارج الغرفة –داخل الغرفة
)

26

حتَديَد منشأ الصوت

27

يكتشف أن معينة السمعي مغلق  /مفتوح /كالهما مغلق  /كالهما مفتوحان باجللسة املغلقة

ثالثا :متييز دوام (بقاء)الصوت واالمناط الصوتية مع  /بَدون مثري بصري :
1

التمييز بني صوت بيئي كالنقر على الطاولة وصوت بيئي كاجلرس

2

التمييز (م -ب -د -ل -ن -ر -ص -ف -س -ق -ت -ح –أ -ط -ز -و -ج -
ش -ض -ع -ك -خ -ي -ذ -ه -ث -غ -ظ) بأصواتها القصريَ والطويلة والساكنة

3

التمييز بني صوت (ما) ملَدَ10ثوان وصوت (ماماماماما)..ملَدَ 10ثوان

4

التمييز بني صوت بيئي متصل ملَدَ  10ثوان وصوت كالمي متكرر

5

التمييز بني صوت بضمة و مبَد بالواو

6

التمييز بني صوت بفتحة ومبَد بالفتح

7

التمييز بني صوت بكسرَ وصوت مبَد بالكسر

8

التمييز بني صوت (مااااا) وصوت (ممممممممم)

9

التمييز بني صوت(ربالفتحة)ملَدَ 15ثانية و(م بالفتحة س بالفتحة) ملَدَ 15ثانية (تبَديل
السواكن واحلركات )

10

التمييز بني صوت (رافا) متصل ملَدَ 20ثانية و(رفتحة ف فتحة) متصل ملَدَ  10ثانية

11

يكرر خلف املعلمة املقاطع اليت يسمعها منها (مقطع –مقطعان –ثالث مقاطع –اربع مقاطع
(قط  ،بنك  ،مَدرسة  ،فراشه )

12

التفريق بني ( َم وَ[بَ ) و(ما وا با ) –( بُ رَفُ ) و(بو را فو) – (ع لَ شُ) و (عي ال شو )...

13

ف لَ) و ( بو را فو ال ) ...
التفريق بني ( َم وَ بَ دَ) و (ما وا با دا ) – (بُ َر ُ

رابعا  :معَدل الكالم
1

التمييز بني (بابابابابا) سريعة ( ،با با با با ) بطيئة

2

التمييز بني احلوار السريع واحلوار البطيئ.

خامسا  :شَدَ الصوت
1

التمييز بني صوت بيئي كالنقر على الطاولة وصوت بيئي كاجلرس

1

التمييز بني اهلمس والصوت املرتفع

2

التمييز بني اهلمس والصوت اهلادئ

3

التمييز بني اهلمس والصمت

4

التمييز بني الصوت اهلادئ والصوت املرتفع .

5

التمييز بني اهلمس والصوت اهلادئ والصوت املرتفع.

سادسا :نغمة الصوت
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1

التفريق بني (ماماماماماما) بارتفاع للصوت ثابت و (ما مرتفع الصوت ما منخفض الصوت  ،ما
مرتفع الصوت ما منخفض الصوت  ،ما مرتفع الصوت ما منخفض الصوت ( )....تبَديل الصوت
الساكن واملتحرك )

2

التفريق بني (ماماماماماما) باخنفاض للصوت ثابت و (ما مرتفع الصوت ما منخفض الصوت ،
ما مرتفع الصوت ما منخفض الصوت  ،ما مرتفع الصوت ما منخفض الصوت ( )....تبَديل
الصوت الساكن واملتحرك )

3

التمييز بني نشيَدتني أحَدهما تقرأ بصوت رتيب واألخرى بصوت منغم بتغيريات صوتية .

4

التمييز بني االصوات ذات الرتدد املنخفض (صوت غليظ ) وذات الرتددات العالية ( صوت حاد )

5

التمييز بني االصوات ذات الرتدد املنخفض (صوت غليظ ) وذات الرتددات العالية ( صوت حاد )
من خالل التوزيع على االديوجرام

6

التمييز بني االصوات ذات الرتدد املنخفض (صوت غليظ ) وذات الرتددات الوسطى وذات الرتددات
العالية ( صوت حاد ) من خالل التوزيع على االديوجرام

7

التمييز بني صوت الطفل  /الصيب  /البنت  /الرجل  /املرأَ  /العجوز

8

التمييز بني صوت متصل يتَدرج من الرتدد املرتفع للرتدد املنخفض والعكس

9

التمييز بني حروف العلة حسب اخلصائص الصوتية وحسب النشاط املالئم للفئة العمرية

10

التمييز بني حروف العلة واالدغام واحلروف الساكنة تبعا للتقييم العميق

11

التمييز بني احلروف الساكنة حسب اخلصائص الصوتية

12

التمييز بني االصوات الساكنة االنفية وغري االنفية يف اول املقطع او الكلمة

14

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص ( الطريقة ) يف بَداية املقاطع والكلمات
(كلمتان )

15

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص ( الطريقة ) يف بَداية املقاطع والكلمات
(ثالث كلمات )

16

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص ( الطريقة ) يف بَداية املقاطع والكلمات
(اربع كلمات )(...مخس كلمات ) (...ست كلمات )

17

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص(التصويت ) يف بَداية املقاطع والكلمات
(كلمتان )

18

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص ( التصويت ) يف بَداية املقاطع والكلمات
(ثالث كلمات )

19

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص ( التصويت ) يف بَداية املقاطع والكلمات
(اربع كلمات )(...مخس كلمات ) (...ست كلمات )

20

التمييز بني كلمات تبَدا بسواكن غري تصويتية يف بَداية الكلمة وكلمات تبَدا بأصوات علة
(كلمتان )
التمييز بني االصوات الساكنة االنفية وغري االنفية يف اخر املقطع او الكلمة

21

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص ( الطريقة ) يف نهاية املقاطع والكلمات
(كلمتان )

22

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص ( الطريقة ) يف نهاية املقاطع والكلمات
(ثالث كلمات )

23

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص ( الطريقة ) يف نهاية املقاطع والكلمات
(اربع كلمات )(...مخس كلمات ) (...ست كلمات )

24

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص(التصويت ) يف نهاية املقاطع والكلمات
(كلمتان )

25

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص ( التصويت ) يف نهاية املقاطع والكلمات
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(ثالث كلمات )
26

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص ( التصويت ) يف نهاية املقاطع والكلمات
(اربع كلمات )(...مخس كلمات ) (...ست كلمات )

27

التمييز بني كلمات تنتهي بسواكن غري تصويتية يف بَداية الكلمة وكلمات تنتهي بأصوات
علة (كلمتان )

28

التمييز بني انواع الشَد املختلفة

29

التعرف على انواع الشَد املختلفة

سابعا  :الفهم واالستيعاب السمعي
1

التمييز السمعي بني كلمة ما وعَدَ كلمات من مقاطع مقروءَ او منشودَ او عَدد من ايات
القران من السور املقررَ

2

التمييز بني مجلة مألوفة لَدى الطالب وكلمة مألوفة( .هيا اىل الصالَ ) (اكتب)

3

التمييز بني كلمات خمتلفة املقاطع (مقطعني ×مقطع)(3مقاطع×مقطعني )...

4

التمييز بني كلمة تتكون من مقطعني متعادلني وكلمة من مقطع واحَدَ
5جمموعات

5

التمييز بني كلمتني األوىل تتكون من مقطعني يكون املقطع األول فيها مشَددا والكلمة الثانية
تتكون من مقطعني متعادلني 5جمموعات

6

التمييز بني كلمتني األوىل تتكون من مقطعني يكون املقطع الثاني فيها مشَددا والكلمة الثانية
تتكون من مقطعني متعادلني 5جمموعات

7

التمييز بني كلمتني األوىل تتكون من مقطعني يكون املقطع الثاني يوحي بشيء اخر والكلمة
الثانية تتكون من مقطعني متعادلني 5جمموعات

8

التمييز بني كلمات من مقاطع متعادلة ومقاطع متنوعة الشَد ومقاطع توحى مبعاني أخرى
(15جمموعة متبادلة ختتلف عما ذكر )7- 4

9

التمييز بني صوت االنسان جبمل وصوت اآلالت املوسيقية اليت حتاكي اجلمل

10

متييز الكالم بوجود الضوضاء اخللفية

11

متييز اسم الطالب من اسم اخر له نفس الوزن

12

متييز اسم الطالب من امسان اخران هلما نفس الوزن

13

متييز بني مجلتني خمتلفتني بالطول عبارَ عن تعبريين يستخَدمهما الطالب بالغالب (3مجل
)...

14

التعرف على صوت املرأَ ناطقة عَدَ مجل وصوت الرجل ناطقا عَدَ مجل

15

التمييز بني صوتني حيمالن مشاعر (سعيَد× حزين –سعيَد× غضبان

-خائف  -منَدهش

5()....جمموعات)
16

التمييز بني مجلتني هلما نفس الطول وحتتويان على كلمات مألوفة (5جمموعات )

17

التمييز بني 3مجل هلا نفس الطول وحتتويان على كلمات مألوفة (5جمموعات )

18

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على عنصر واحَد بني ثالث خيارات

19

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على عنصر واحَد بني اربع خيارات

20

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على عنصران بني خياران

21

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على عنصران بني 3خيارات

22

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على عنصران بني  4خيارات

23

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على 3عناصر بني خياران

24

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على 3عناصر بني 3خيارات

25

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على3عناصر بني  4خيارات
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26

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على اربع عناصر بني 6خيارات (يستمر املعلم بزيادَ
العناصر واخليارات )

27

يتبع الطالب تعليمان متسلسالن بعَدم وجود خيارات

28

يتبع الطالب 3تعليمات متسلسلة بعَدم وجود خيارات

29

يتبع الطالب تعليمان متسلسالن بوجود خيارات

30

يتبع الطالب 3تعليمات متسلسلة بوجود خيارات

31

يتابع االطالب بالتأشري باألصبع على صفحة مصورَ مروية من املعلمة

32

يتعرف الطالب على اجلمل الصحيحة واخلاطئة

33

يتعرف الطالب على مفردات الفصل احمليطة

34

يتعرف الطالب على اجلمل والعبارات الروتينية املستخَدمة باملَدرسة

35

يتابع قصة قصريَ تقرا من املعلمة بإجابة األسئلة املطروحة

36

يستطيع الطالب استيعاب املعلومات اجلَديَدَ اليت تضاف للقصة القصريَ

37

يعيَد قصة مت مساعها

38

يستطيع الطالب احلوار من خالل السمع فقط

23

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على 3عناصر بني خياران

24

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على 3عناصر بني 3خيارات

25

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على3عناصر بني  4خيارات

26

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على اربع عناصر بني 6خيارات (يستمر املعلم بزيادَ
العناصر واخليارات )

27

يتبع الطالب تعليمان متسلسالن بعَدم وجود خيارات

28

يتبع الطالب 3تعليمات متسلسلة بعَدم وجود خيارات

29

يتبع الطالب تعليمان متسلسالن بوجود خيارات

30

يتبع الطالب 3تعليمات متسلسلة بوجود خيارات

31

يتابع الطالب بالتأشري باألصبع على صفحة مصورَ مروية من املعلمة

32

يتعرف الطالب على اجلمل الصحيحة واخلاطئة

33

يتعرف الطالب على مفردات الفصل احمليطة

34

يتعرف الطالب على اجلمل والعبارات الروتينية املستخَدمة باملَدرسة

35

يتابع قصة قصريَ تقرا من املعلمة بإجابة األسئلة املطروحة

36

يستطيع الطالب استيعاب املعلومات اجلَديَدَ اليت تضاف للقصة القصريَ

37

يعيَد قصة مت مساعها

38

يستطيع الطالب احلوار من خالل السمع فقط
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منوذج رقم ()29
اسم النموذج  :اخلطة التَدريبية للنطق والتأهيل السمعي (أهَداف بعيَدَ املَدى )
اخلطة التَدريبية للنطق والتأهيل السمعي
أوال :أهَداف بعيَدَ املَدى
االسم .................... :

الفصل الَدراسي................ :

الصف...................... :

التاريخ .....................:

أهَداف متهيَدية

أهَداف لفظية

أهَداف لغوية

أهَداف التَدريب
السمعي
مالحظات________________________________________________________________________________________:
____________________________________________
معلم َ/تَدريبات النطق
_____________
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منوذج رقم ()30
اسم النموذج  :منوذج حتضري جلسة تَدريب النطق  /التأهيل السمعي – فردية  /مجاعية _ أهَداف قصريَ املَدى
منوذج حتضري حصة النطق  /التأهيل السمعي اجلماعية  /الفردية – أهَداف قصريَ املَدى
اليوم _____________:التاريخ ______________:اليوم ______________:التاريخ_________________:
احلصة_______________:
أهَداف قصريَ

____________________________________________________1

املَدى

____________________________________________________2

التَدريبات املنزلية:

____________________________________________________3
____________________________________________________4
طريقة
التطبيق
____________________________________________________
الوسائل
التَدريبية
التعزيز
مالحظات


يتم تسجيل استجابات الطالب على منوذج التقويم اليومي.
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منوذج رقم ()31
اسم النموذج  :منوذج التقويم اليومي الستجابات الطالب َ/
منوذج التقويم اليومي الستجابات الطالبَ/
اسم الطالب___________________:َ/الصف___________________:املعلمة_________________:
التاريخ

اهلَدف السلوكي

االستجابة
1

2

3

4

5

6

مالحظات
7

8

9

10

مالحظة :مفاتيح التقييم ( )1اتقنت مبهارَ ( )2اتقنت مبساعَدَ ( )3حتتاج إىل التَدريب املكثف ( )4مل تتقن
يكتفى بتسجيل رقم اهلَدف السلوكي
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منوذج رقم ()32
اسم النموذج  :استمارَ التقييم الفصلي للمهارات السمعية لذوي االضطراب السمعي
استمارَ التقييم الفصلي للمهارات السمعية لذوي االضطراب السمعي
االسم  ......................................:الصف .....................................................:العمر ............................................:
املقيم  .....................................................................:التاريخ .................................................................................:
املهارات السمعية االساسية

م

املهارات الفرعية

 .1استخَدام السماعات

1

استخَدام املعينات السمعية /القوقعة طوال اليوم املَدرسي وبشكل يومي

الطبية /جهاز

2

التمكن من العناية باملعني السمعي

القوقعة /االجهزَ

3

التمكن من فهم التعليمات يف كتيب املعني السمعي/القوقعة

4

فهم آلية عمل املعني السمعي /القوقعة

5

فهم االجراءات املطلوبة عنَد عَدم احلصول على تكبري من املعني السمعي

6

التمكن من تغيري البطارية

7

فهم املخطط السمعي اخلاص به

8

فهم نتائج القياسات السمعية اليت أجريت له

9

معرفة الفولتية املناسبة ملعاجل القوقعة اخلاص به

10

معرفة العالقة بيت الفقَدان السمعي اخلاص به واملهارات السمعية اليت يفقَدها

11

معرفة العالقة بني بني الفقَدان السمعي اخلاص به والتوقعات الكالمية

12

معرفة السببية يف وصف هذا النوع من املعني السمعي له

13

ادراك قيمة القوقعة ماديا ومعنويا

14

فهم أجزاء األذن وآلية السمع

.2اكتشاف األصوات

1

االستجابة لألصوات البيئية واالصوات الكالمية العشوائية بوجودها وعَدمها

 sound detectionمع

2

حتَديَد اجتاه االصوات املعروضة على االذنني

/بَدون مثري بصري

3

االستجابة لألصوات البيئية املختلفة الرتدد والشَدَ جبلسة مغلقة

4

االستجابة لألصوات الكالمية املنخفضة الرتدد العالية الشَدَ

5

االستجابة لألصوات الكالمية املنخفضة الرتدد املنخفضة الشَدَ

6

االستجابة لألصوات الكالمية العالية الرتدد العالية الشَدَ

7

االستجابة لألصوات الكالمية العالية الرتدد املنخفضة الشَدَ

8

االستجابة لألصوات الكالمية بالرتتيب التالي (م -ب -د -ل -ن -ر -

املساعَدَ

أتقن

مل يتقن

ص -ف -س -ق -ت -ح –أ -ط -ز -و -ج -ش -ض -ع -ك -
خ -ي -ذ -ه -ث -غ -ظ) بأصواتها القصريَ والطويلة والساكنة
9

االستجابة لوجود كلمات عامة

10

االستجابة لوجود كلمات (انظر املستهَدف من قائمة املنطوقات ملادَ لغيت )

11

االستجابة لألصوات البيئية املَدرسية املختلفة الكبريَ

12

االستجابة لألصوات البيئية املَدرسية املختلفة الصغريَ (صوت القلم ،صوت
الباب  ،طرق الباب )...

13

االستجابة لسماع اجلرس املَدرسي وانتهاءه

14

االستجابة لسماع صوت االنذار باملَدرسة

15

االستجابة لبَداية الصوت والتنويه عن انتهاء الصوت (اما صوت بيئي أو جبلسه
مغلقة أو بغرفة القياس السمعي النغمات النقية ).

16

خيرب عنَدما يتم ايقاف صوت ساكن مع متحرك مثل (ماماماما_بيبييب -
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لولولولو)
17

االستجابة لألصوات الستة (آ -أو -إي -س -ش -م)

18

التمييز بني الكالم والسكوت

19

متييز صوت بيئي واحَد من ثالثة اصوات من بيئات صوتية خمتلفة (صوت
اجلرس من اصوات حيوانات ،اصوات موسيقية  ،اصوات مواصالت )

20

متييز صوت بيئي واحَد من ثالثة أصوات من بيئات صوتية واحَدَ (صوت الطائرَ
من صوت السيارَ  ،القطار  ،السفينة)

21

متييز صوت بيئي واحَد من أربعة اصوات من بيئات صوتية خمتلفة

22

متييز صوت بيئي واحَد من أربعة أصوات من بيئات صوتية واحَدَ

23

متييز صوتني بيئيني من مخسة أصوات من بيئات صوتية خمتلفة

24

متييز صوتني بيئيني من مخسة أصوات من بيئات صوتية واحَدَ

25

متييز أصوات بيئية خمتلفة من جمموعة مكونة من أربع أصوات

26

حتَديَد اجتاه الصوت (ميني  -يسار –أعلى اليسار _أعلى اليمني – خارج الغرفة
–داخل الغرفة )

27

حتَديَد منشأ الصوت

28

يكتشف أن معينة السمعي مغلق  /مفتوح /كالهما مغلق  /كالهما مفتوحان
باجللسة املغلقة

.2

متييز دوام

1

التمييز بني صوت بيئي كالنقر على الطاولة وصوت بيئي كاجلرس

(بقاء)الصوت واالمناط

2

التمييز (م -ب -د -ل -ن -ر -ص -ف -س -ق -ت -ح –أ -ط -

الصوتية مع  /بَدون

ز -و -ج -ش -ض -ع -ك -خ -ي -ذ -ه -ث -غ -ظ) بأصواتها

مثري بصري

الفصريَ والطويلة والساكنة
3

التمييز بني صوت (ما) ملَدَ10ثوان وصوت (ماماماماما)..ملَدَ 10ثوان

4

التمييز بني صوت بيئي متصل ملَدَ  10ثوان وصوت كالمي متكرر

5

التمييز بني صوت بضمة و مبَد بالواو

6

التمييز بني صوت بفتحة ومبَد بالفتح

7

التمييز بني صوت بكسرَ وصوت مبَد بالكسر

8

التمييز بني صوت (مااااا) وصوت (ممممممممم)

9

التمييز بني صوت(ربالفتحة)ملَدَ 15ثانية و(م بالفتحة س بالفتحة) ملَدَ 15ثانية
(تبَديل السواكن واحلركات )

10

التمييز بني صوت (رافا) متصل ملَدَ 20ثانية و(رفتحة ف فتحة) متصل ملَدَ 10
ثانية

11

يكرر خلف املعلمة املقاطع اليت يسمعها منها (مقطع –مقطعان –ثالث مقاطع
–اربع مقاطع (قط  ،بنك  ،مَدرسة  ،فراشه )

12

التفريق بني ( َم وَ[بَ ) و(ما وا با ) –( بُ رَفُ ) و(بو را فو) – (ع لَ شُ) و (عي ال شو
)...

.3

معَدل الكالم

.4

شَدَ الصوت

13

ف لَ) و ( بو را فو ال ) ...
التفريق بني ( َم وَ بَ دَ) و (ما وا با دا ) – (بُ َر ُ

1

التمييز بني (بابابابابا) سريعة ( ،با با با با ) بطيئة

2

التمييز بني احلوار السريع واحلوار البطيئ.

1

التمييز بني اهلمس والصوت املرتفع

2

التمييز بني اهلمس والصوت اهلادئ

3

التمييز بني اهلمس والصمت
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 .5نغمة الصوت

4

التمييز بني الصوت اهلادئ والصوت املرتفع .

5

التمييز بني اهلمس والصوت اهلادئ والصوت املرتفع.

1

التفريق بني (ماماماماماما) بارتفاع للصوت ثابت و (ما مرتفع الصوت ما
منخفض الصوت  ،ما مرتفع الصوت ما منخفض الصوت  ،ما مرتفع الصوت ما
منخفض الصوت ( )....تبَديل الصوت الساكن واملتحرك )

2

التفريق بني (ماماماماماما) باخنفاض للصوت ثابت و (ما مرتفع الصوت ما
منخفض الصوت  ،ما مرتفع الصوت ما منخفض الصوت  ،ما مرتفع الصوت ما
منخفض الصوت ( )....تبَديل الصوت الساكن واملتحرك )

3

التمييز بني نشيَدتني أحَدهما تقرأ بصوت رتيب واألخرى بصوت منغم بتغيريات
صوتية .

4

التمييز بني االصوات ذات الرتدد املنخفض (صوت غليظ ) وذات الرتددات العالية
( صوت حاد )

5

التمييز بني االصوات ذات الرتدد املنخفض (صوت غليظ ) وذات الرتددات العالية
( صوت حاد ) من خالل التوزيع على االديوجرام

6

التمييز بني االصوات ذات الرتدد املنخفض (صوت غليظ ) وذات الرتددات
الوسطى وذات الرتددات العالية ( صوت حاد ) من خالل التوزيع على االديوجرام

7

التمييز بني صوت الطفل  /الصيب  /البنت  /الرجل  /املرأَ  /العجوز

8

التمييز بني صوت متصل يتَدرج من الرتدد املرتفع للرتدد املنخفض والعكس

9

التمييز بني حروف العلة حسب اخلصائص الصوتية وحسب النشاط املالئم
للفئة العمرية

10

التمييز بني حروف العلة واالدغام واحلروف الساكنة تبعا للتقييم العميق

11

التمييز بني احلروف الساكنة حسب اخلصائص الصوتية

12

التمييز بني االصوات الساكنة االنفية وغري االنفية يف اول املقطع او الكلمة

14

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص ( الطريقة ) يف بَداية
املقاطع والكلمات (كلمتان )

15

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص ( الطريقة ) يف بَداية
املقاطع والكلمات (ثالث كلمات )

16

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص ( الطريقة ) يف بَداية
املقاطع والكلمات (اربع كلمات )(...مخس كلمات ) (...ست كلمات )

17

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص(التصويت ) يف بَداية
املقاطع والكلمات (كلمتان )

18

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص ( التصويت ) يف بَداية
املقاطع والكلمات (ثالث كلمات )

19

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص ( التصويت ) يف بَداية
املقاطع والكلمات (اربع كلمات )(...مخس كلمات ) (...ست كلمات )

20

التمييز بني كلمات تبَدا بسواكن غري تصويتية يف بَداية الكلمة وكلمات تبَدا
بأصوات علة (كلمتان )
التمييز بني االصوات الساكنة االنفية وغري االنفية يف اخر املقطع او الكلمة

21

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص ( الطريقة ) يف نهاية
املقاطع والكلمات (كلمتان )

22

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص ( الطريقة ) يف نهاية
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املقاطع والكلمات (ثالث كلمات )
23

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص ( الطريقة ) يف نهاية
املقاطع والكلمات (اربع كلمات )(...مخس كلمات ) (...ست كلمات )

24

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص(التصويت ) يف نهاية
املقاطع والكلمات (كلمتان )

25

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص ( التصويت ) يف نهاية
املقاطع والكلمات (ثالث كلمات )

26

التمييز بني االصوات الساكنة املختلفة يف اخلصائص ( التصويت ) يف نهاية
املقاطع والكلمات (اربع كلمات )(...مخس كلمات ) (...ست كلمات )

27

التمييز بني كلمات تنتهي بسواكن غري تصويتية يف بَداية الكلمة وكلمات
تنتهي بأصوات علة (كلمتان )

 .6الفهم االستيعاب

28

التمييز بني انواع الشَد املختلفة

29

التعرف على انواع الشَد املختلفة

1

التمييز السمعي بني كلمة ما وعَدَ كلمات من مقاطع مقروءَ او منشودَ او
عَدد من آيات القران من السور املقررَ

السمعي
2

التمييز بني مجلة مألوفة لَدى الطالب وكلمة مألوفة( .هيا اىل الصالَ )
(اكتب)

3

التمييز بني كلمات خمتلفة املقاطع (مقطعني ×مقطع)(3مقاطع×مقطعني
)...

4

التمييز بني كلمة تتكون من مقطعني متعادلني وكلمة من مقطع واحَدَ
5جمموعات

5

التمييز بني كلمتني األوىل تتكون من مقطعني يكون املقطع األول فيها مشَددا
والكلمة الثانية تتكون من مقطعني متعادلني 5جمموعات

6

التمييز بني كلمتني األوىل تتكون من مقطعني يكون املقطع االثاني فيها مشَددا
والكلمة الثانية تتكون من مقطعني متعادلني 5جمموعات

7

التمييز بني كلمتني األوىل تتكون من مقطعني يكون املقطع االثاني يوحي بشئ
اخر والكلمة الثانية تتكون من مقطعني متعادلني 5جمموعات

8

التمييز بني كلمات من مقاطع متعادلة ومقاطع متنوعة الشَد ومقاطع توحى
مبعاني أخرى (15جمموعة متبادلة ختتلف عما ذكر )7- 4

9

التمييز بني صوت االنسان جبمل وصوت اآلالت املوسيقية اليت حتاكي اجلمل

10

متييز الكالم بوجود الضوضاء اخللفية

11

متييز اسم الطالب من اسم اخر له نفس الوزن

12

متييز اسم الطالب من امسان اخران هلما نفس الوزن

13

متييز بني مجلتني خمتلفتني بالطول عبارَ عن تعبريين يستخَدمهما الطالب
بالغالب (3مجل )...

14

التعرف على صوت املرأَ ناطقة عَدَ مجل وصوت الرجل ناطقا عَدَ مجل

15

التمييز بني صوتني حيمالن مشاعر (سعيَد× حزين –سعيَد× غضبان

-

خائف  -منَدهش 5()....جمموعات)
16

التمييز بني مجلتني هلما نفس الطول وحتتويان على كلمات مألوفة
(5جمموعات )

17

التمييز بني 3مجل هلا نفس الطول وحتتويان على كلمات مألوفة (5جمموعات
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)
18

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على عنصر واحَد بني ثالث خيارات

19

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على عنصر واحَد بني اربع خيارات

20

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على عنصران بني خياران

21

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على عنصران بني 3خيارات

22

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على عنصران بني  4خيارات

23

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على 3عناصر بني خياران

24

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على 3عناصر بني 3خيارات

25

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على3عناصر بني  4خيارات

26

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على اربع عناصر بني 6خيارات (يستمر
املعلم بزيادَ العناصر واخليارات )

27

يتبع الطالب تعليمان متسلسالن بعَدم وجود خيارات

28

يتبع الطالب 3تعليمات متسلسلة بعَدم وجود خيارات

29

يتبع الطالب تعليمان متسلسالن بوجود خيارات

30

يتبع الطالب 3تعليمات متسلسلة بوجود خيارات

31

يتابع الطالب بالتأشري باألصبع على صفحة مصورَ مروية من املعلمة

32

يتعرف الطالب على اجلمل الصحيحة واخلاطئة

33

يتعرف الطالب على مفردات الفصل احمليطة

34

يتعرف الطالب على اجلمل والعبارات الروتينية املستخَدمة باملَدرسة

35

يتابع قصة قصريَ تقرا من املعلمة بإجابة األسئلة املطروحة

36

يستطيع الطالب استيعاب املعلومات اجلَديَدَ اليت تضاف للقصة القصريَ

37

يعيَد قصة مت مساعها

38

يستطيع الطالب احلوار من خالل السمع فقط

23

ي اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على 3عناصر بني خياران

24

ي اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على 3عناصر بني 3خيارات

25

ي اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على3عناصر بني  4خيارات

26

يف اجللسة يتبع الطالب تعليمات حتتوي على اربع عناصر بني 6خيارات (يستمر
املعلم بزيادَ العناصر واخليارات )

27

يتبع الطالب تعليمان متسلسالن بعَدم وجود خيارات

28

يتبع الطالب 3تعليمات متسلسلة بعَدم وجود خيارات

29

يتبع الطالب تعليمان متسلسالن بوجود خيارات

30

يتبع الطالب 3تعليمات متسلسلة بوجود خيارات

31

يتابع الطالب بالتأشري باألصبع على صفحة مصورَ مروية من املعلمة

32

يتعرف الطالب على اجلمل الصحيحة واخلاطئة

33

يتعرف الطالب على مفردات الفصل احمليطة

34

يتعرف الطالب على اجلمل والعبارات الروتينية املستخَدمة باملَدرسة

35

يتابع قصة قصريَ تقرا من املعلمة بإجابة األسئلة املطروحة

36

يستطيع الطالب استيعاب املعلومات اجلَديَدَ اليت تضاف للقصة القصريَ

37

يعيَد قصة مت مساعها

38

يستطيع الطالب احلوار من خالل السمع فقط
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منوذج رقم ()33
اسم النموذج  :هرم تَدرج املهارات السمعية
هرم تَدرج املهارات السمعية
مراحل متواصلة من القَدرات السمعية تبَدأ بإدراك وجود األصوات يليه متييز األصوات يليه التعرف على األصوات يليه استيعاب األصوات  .إدراك وجود
األصوات  :قَدرَ الطفل على االستجابة لوجود الصوت من عَدمه وبذلك يتعلم الطفل ان يستجيب للصوت وينتبه اليه  ،كما يتعلم اال يستجيب يف حال
انعَدام الصوت  .ويشمل إدراك وجود األصوات  :إدراك تلقائي لوجود الصوت
.1

االنتباه االختياري لألصوات

.2

إدراك وجود عَدد متنوع من حمَدثات األصوات واألصوات البيئية والتعرف عليها .

.3

إدراك وجود األصوات (م ،آه ،أو ،إيي ،ش ،س) من اختبار األصوات الست والتعرف عليها
واضافة أصوات أخرى .

.4

االستجابة املشروطة لألصوات

.5

يبحث الطفل عن الصوت أو حيَدد مصَدره

التمييز السمعي  :قَدرَ الطفل على إدراك أوجه التشابه واالختالف بني صوتني أو أكثر من األصوات الكالمية  ،ويتعلم الطفل االنتباه لالختالفات بني
األصوات  ،كما يتعلم أن يستجيب بطرق خمتلفة لألصوات املختلفة .ويشمل التمييز السمعي قَدرَ الطفل على التمييز بني املفرد واجلمع أو متييز
األخطاء مبخارج األصوات أو طريقة إصَدارها أو االجهار .
التعرف على األصوات  :القَدرَ على حتَديَد املنبه الكالمي وذلك بتكراره أو اإلشارَ إىل ما يعرب عنه أو كتابته .
اخلصائص الفوق قطعية :
خصائص نظم الكالم (الطول – املَدَ  -السرعة –النربَ – قوَ الصوت – التشَديَد  -النربَ –التنغيم )
الطول  -ادراك االختالف يف الطول
-

األصوات الطويلة مقابل األصوات القصريَ (كالمية أو بيئية )

-

دمج جمموعة من االطوال املختلفة

-

مراقبة ذاتية الختالفات الطول يف احملادثات
 -ادراك االختالفات يف سرعة الكالم

السرعة
-

األصوات السريعة والبطيئة ضمن جمموعة حمَددَ (كالمية أو بيئية )

-

اصَدار عبارات بسرعات بطيئة او متوسطة او سريعة

-

ادراك عبارات مت إصَدارها بصورَ سريعة او بطيئة او متوسطة ضمن جمموعة حمَدودَ

-

مراقبة ذاتية الختالفات السرعة يف احملادثات
 -ادراك االختالفات يف النربات

النربَ
-

النربات املرتفعة واملنخفضة ضمن جمموعة حمَدودَ

-

النربات املرتفعة واملنخفضة واملتوسطة

-

ادراك النربات اآلخذَ يف االرتفاع واآلخذَ يف االخنفاض
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-

ادراك النربات اآلخذَ يف االرتفاع واآلخذَ يف االخنفاض

-

ادراك النربات اآلخذَ يف االرتفاع واآلخذَ يف االخنفاض والنربات الثابتة ضمن جمموعة حمَدودَ

-

مراقبة ذاتية للنربات يف احملادثات

قوَ الصوت

 -ادراك االختالفات يف قوَ الصوت

-

القوَ العالية (صوت مرتفع العلو ) والقوَ املنخفضة (صوت منخفض العلو )

-

ادراك القوَ العالية (صوت مرتفع العلو ) والقوَ املنخفضة (صوت منخفض العلو ) والقوَ املتوسطة ( الصوت الطبيعي العلو يف احملا دثة )

-

املراقبة الذاتية الرتفاع قوَ الصوت يف احملادثات

التشَديَد

 -ادراك االختالفات يف أمناط التشَديَد

-

أمناط التشَديَد ضمن نشاط جمموعة حمَدودَ

-

ادراك أمناط التشَديَد يف العبارات

-

ادراك أمناط التشَديَد يف اجلمل البسيطة واملركبة

-

املراقبة الذاتية ألمناط التشَديَد يف احملادثات واحلوارات

قام  )1989- 1976(lingبوضع أساليب نظامية لتعليم الكالم تتبع تطوير اخلصائص القطعية واخلصائص فوق القطعية
اخلصائص القطعية :
-

األصوات بناء على طريقة اصَدار الصوت / :ب /مقابل /م /مقابل /ل/

-

حماكاَ عَدد متنوع من األصوات ( ب/م  ،د/ت /هـ  ،ش/س)

-

كلمات ختتلف يف عَدد املقاطع

-

كلمات ذات مقطع واحَد تتنوع من حيث حمتواها من الصوائت والصوامت

-

تطوير ذاكرَ الطفل للكلمات املفردَ واصَدارها

-

عبارات وتوجيهات مألوفة

-

كلمات تكون فيها الصوامت متماثلة يف حني تكون الصوائت خمتلفة

-

كلمات تتشابه فيها الصوائت وختتلف فيها الصوامت يف طريقة اصَدار األصوات وخمارج األصوات واالجهار

-

كلمات تكون فيها الصوائت متشابهة يف حني ختتلف الصوامت من حيث كيفية اخراج األصوات

-

كلمات تتشابه فيها الصوائت يف حني ختتلف الصوامت من حيث خاصية االجهار

االستيعاب والفهم  :قَدرَ الطفل على فهم معاني الكالم من خالل إجابة األسئلة  ،او اتباع التوجيهات  ،أو إعادَ صياغة ما مسعه  ،أو املشاركة يف احلوار ،
على أن تكون استجابة الطفل خمتلفة نوعيا عن املنبه الذي مت عرضه عليه .
أوال :الذاكرَ السمعية والتسلسل السمعي :
-

العبارات املألوفة والشائعة

-

–اتباع توجيهات من خطوَ واحَدَ
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-

–اتباع توجيهات من خطوتني

-

– ترتيب عناصر حيوية بشكل متسلسل (عنصرين –ثالثة –أربعة )

-

ترتيب تسلسل ثالث توجيهات

-

ترتيب تسلسل عناصر متعَددَ التوجيهات

-

اتباع التوجيهات داخل الفصل الَدراسي

ثانيا  :مهارات مسعية إدراكية ضمن جمموعة مسعية منظمة
-

ترتيب سلسلة من التوجيهات متعَددَ العناصر

-

التعرف على األشياء من خالل عَدد من الصفات املرتابطة

-

ترتيب تسلسل ثالث احَداث –أربع أحَداث – مخس أحَداث

-

تذكر مخس تفاصيل حلَدث أو قصة أو درس

-

استيعاب الفكرَ الرئيسة لَدرس أو قصة معقَدَ

ثالثا  :مهارات مسعية إدراكية يف احلوار
إجابة أسئلة تتطلب فهم الفكرَ الرئيسة من حوار قصريإعادَ صياغة ما قاله شخص آخر-تزويَد تعليقات تلقائية ذات عالقة مبوضوع احلوار
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منوذج رقم ()34
اسم النموذج  :جَدول زيارَ ولي أمر /مقَدم الرعاية لربنامج التأهيل السمعي
جَدول زيارَ ولي أمر /مقَدم الرعاية لربنامج التأهيل السمعي
اليوم

التاريخ

املوضوع
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منوذج رقم ( )35أ
اسم النموذج  :قوائم مقرتحة لألنشطة املنزلية احملفزَ للسمع والتواصل
قوائم مقرتحة لألنشطة املنزلية احملفزَ للسمع والتواصل:
الباس الطفل /دمية

استحمام الطفل /دمية

صنع وجبة /اعَداد شطريَ

صنع حلوى بنكهات خمتلفة

صنع عصري /شاي  /قهوَ /حليب بنكهات خمتلفة

تنظيف احلَديقة

غسل االطباق

تصنيف االواني

تصنيف اخلضار والفواكه بالرباد

تصنيف املواد بَدوالب املطبخ

تغيري احلفاظ لألطفال  /تغيري املالبس املبتلة

كنس املنزل

لألكرب سنا
تنظيف مرافق املنزل

مشاهَدَ التلفاز

اللعب باأللعاب االلكرتونية

اخلروج للشراء من البقالة القريبة

غسل املالبس وطيها

كي املالبس

غسل الفناء اخلارجي للمنزل

قراءَ قصة

تصفح اجلريَدَ

استطاع الصور باأللبوم

تفريغ القمامة

اللعب باملكعبات لصنع اشكال خمتلفة

األناشيَد\ واالهازيج

اللعاب التقليَدية /الغميمة  /اجياد الشيء املخبئ

السباحة باملنزل

تصفح االنرتنت الصور

ارسال الطفل جللب اغراض داخل املنزل

استشوار الشعر

منوذج رقم ( )35ب
اسم النموذج  :قوائم األنشطة املنزلية احملفزَ للسمع والتواصل(قائمة مقرتحة من األهل )
قوائم األنشطة املنزلية احملفزَ للسمع والتواصل(قائمة مقرتحة من األهل )
0000

00000
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منوذج رقم ()36
اسم النموذج  :متابعة بَداية استخَدام املعني السمعي
متابعة بَداية استخَدام املعني السمعي
االسم .......................................................... :نوع املعني السمعي................................................ :التاريخ:
 ...................... ...........................أذن واحَدَ ....................... :كلتا األذنني....................... :

اليوم /التاريخ

الوقت

مالحظات االستجابة لألصوات

املَدَ

املشاكل

الزمنية

منوذج رقم ()37
اسم النموذج :متابعة صيانة املعني السمعي
صيانة املعني السمعي
نوع املعني السمعي.................................................................. :
الرقم التسلسلي........................................................................ :
نوع املستقبل................................................................... ...... :
نوع السلك............................................................................ :
العنوان/اهلاتف
أ.

اإلصالحات للمعني

..........................................................................................................
..........................................................................................................
................................................................ ..........................................
ب .األسالك /املستقل
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
ت .القالب (املادَ ( )....................الرقم )....................
............................................................... ...........................................
ث .البطاريات ................................................................
..................................................................................
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منوذج رقم ()38
اسم النموذج  :األعطال الشائعة للمعينات السمعية
األعطال الشائعة للمعينات السمعية
العطل

السبب

احلل

صفري او تشويش

.1القالب أو انبوبة األذن غري حمكمة أو مطابقة لألذن

.1تأكَد من الوضع السليم (ألنبوبة األذن)

.2تكبري زائَد عن احلَد

أو القالب .
.2خفف شَدَ الصوت

ال يوجَد استقبال

.1السماعة غري مفتوحة

.1افتح السماعة

(السماعة ال تعمل )

.2القالب مسَدود (مشع األذن)

.2نظف القالب

.3البطارية استنفذت

.3غري البطارية

4البطارية موضوعة باملقلوب.

.4ضع القطب املوجب للبطارية مقابل
عالمة ()+على السماعة

ضوضاء متغريَ (.صوت متقطع)
صوت تكبري السماعة منخفض

.1أطراف البطاريات بها صَدأ.

.1نظف أطراف البطارية

.2السلك به قطع)

.2غري السلك

البطارية استنفذت

غري البطارية

فتحة امليكرفون مواجهة للجسم او انسَدادها

تنظيف فتحة امليكرفون

ضبط خاطئ ملفتاح القوَ

الضبط الصحيح ملفتاح القوَ
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منوذج رقم ()39
اسم النموذج  :قائمة لفت انتباه الطالب لألصوات
قائمة لفت انتباه الطالب لألصوات
أصوات داخل املنزل :
اهلاتف

جرس الباب

الساعة

الراديو

غلق الباب

الكسر

املكنسة الكهربائية

الثالجة

االلة الطابعة

االذان

صرير الباب

أنبوب املاء

الكمبيوتر

الطبخ

االوراق

التلفاز

طرق الباب

املرحاض

الغليان

االطباق

غسالة الصحون

فتح الباب

غسالة املالبس

......

أصوات خارج املنزل :
الرعَد

النار

القارب

الشاحنة

الطائرَ

أوراق األشجار

سيارَ الشرطة

املطر

الباص

صراخ

البوابة

سيارَ الَدفاع املَدني

الريح

السيارَ

األمواج

سيارَ شفط اجملاري

سيارَ اإلسعاف

القطار

االذان
األطفال صوت

باحلَدائق

الَدراجة

اهلوائية

صوت فتح واقفال القالب
احملالت
صوت الصافرَ

......

أصوات االنسان :
املشي

التثاؤب

العلك

الركض -الكحة

صوت املضغ

التأوه

القفز

التصفيق

فرشاَ االسنان

النحنحة

التجشؤ

تنظيف االنف

البكاء

الصفري

اهلمهمة

غسل اليَدين

التقبيل

املضمضة

العطس

الشخري

الضحك

النفخ

الغصة

......

أصوات احليوانات :
كلب

دجاجة -ديك

خنزير

عصفور

نعجة

ارنب

قطه

حصان

ثعبان

قرد

حنله

فيل

بقرَ

ماعز

ديك رومي

دب

أسَد

خفاش

منر

خروف

ثور

تيس

بعري

......

أصوات العمل
اخلياطة

نشر اخلشب

الطاحونة

النجارَ

الطرق

صوت املثقاب

خالطة االمسنت

السقي

احللق

احملرك

حفر الشارع

املسح

تكسري اخلشب

الصنفرَ

على الزيت باملطاعم

......

أصوات الصاج :
الطبل

البوق

جرس غليظ النغمة

أصوات

الفواصل حاسب اىل ناطق

االعالنية

أصوات

عامة

منخفضة الرتدد
أصوات عامة مرتفعة

الصنَدوق املوسيقي

البيانو

جرس حاد النغمة

صفارَ

الصاجة

النغمة

العاب الضغط

اجلوال

لعبة ناطقة

العاب تصَدر أصوات صوتني متبادلني

االكورديون

العاب موسيقية

املزمار

صوت البالون

الرتدد
خمتلفة
صوت

......

93

منوذج رقم ()40
اسم النموذج  :كيف تؤثر درجة الفقَدان السمعي على اللغة والكالم ؟
كيف تؤثر درجة الفقَدان السمعي على اللغة والكالم ؟
عزيزي ولي األمر  /مقَدم الرعاية للطالب ملعرفة تأثري درجة الفقَدان السمعي على اللغة والكالم للطالب استعن باجلَدول التالي :
درجة الفقَدان السمعي :
التأثري على الفهم اللغوي والكالم

متوسط السمع للرتددات
500هرتز1000 ،هرتز 2000،هرتز
فقَدان مسع طفيف

جيَد صعوبة يف السمع عنَد ما تكون هناك ضوضاء ومسافة أكثر من ثالثة أقَدام .

 25- 16ديسيبل
فقَدان مسع بسيط

قَد يعاني من مساع الكالم اخلافت أو البعيَد وجيَد صعوبة عنَد متابعة النقاشات اجلماعية بالفصل

40- 26ديسيبل
فقَدان مسع بسيط 55- 40

الطالب يفهم احلوار الَدائر على مسافة  5- 3أقَدام ( وجها لوجعه ) يف حالة تنمية املفردات والبنية
الكالمية  .بَدون حصول الطالب على التكبري السمعي فإن االشارات الكالمية املفقودَ تصل إىل %75- %50
عنَد درجة مسع 40ديسيبل أما عنَد درجة مسع  50ديسيبل فيصل الفقَدان إىل .%100- %80

فقَدان مسع متوسط –شَديَد

جيب ان يكون مستوى شَدَ الكالم مرتفعا بالقَدر الذي يستطيع مساعه الطالب وقَد يعاني الطالب صاحب

 70- 55ديسيبل

هذا الفقَدان من مصاعب متزايَدَ باملناقشات اجلماعية  ،وسوف يكون هناك خلل بكالم الطالب  ،وكذلك
خلل يف استخَدام اللغة وفهمها وحمَدودية املفردات  .الفقَدان السمعي 55ديسيبل يفقَد الطالب القَدرَ على
استنباط الكالم

فقَدان مسع شَديَد

قَد يكون الطالب قادر على مساع الصوت العالي على مقَدار قَدم واحَد من أذنه .وقَد يكون قادرا على التعرف

 90- 70ديسيبل

على االصوات البيئية وقَد يكون قادرا على متييز املَدود والسواكن (ليس مجيعها ) بعَد ان يستخَدم املكربات .
يتأثر الكالم واللغة ولن يتطورا تلقائيا خاصة اذا حَدث الفقَدان السمعي قبل ( )12شهر من العمر وحتى
يستخَدم الشخص التكبري السمعي (املعني السمعي )

فقَدان مسعي حاد

قَد يستطيع الطالب مساع االصوات العالية  ،ولكنه يكون أكثر وعيا باالهتزازات منها عن االصوات  .وقَد

 90ديسيبل وأكثر

يعتمَد على البصر اكثر من السمع كقناَ حسية اولية للتواصل  .تتأثر اللغة وكذلك الكالم  .الكالم
واللغة لن يتطورا تلقائيا إذا كان الفقَدان السمعي حَدث قبل السنه األوىل من العمر إىل أن يتوفر للطالب
التكبري السمعي املناسب .
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منوذج رقم ()41
اسم النموذج  :شَدَ األصوات الكالمية
شَدَ األصوات الكالمية
الصوت

شَدته

الصوت

شَدته

الصوت

شَدته

الصوت

شَدته

أو

680

إ

220

ش

80

ب

7

آه

5110

إي

260

انج

73

د

7

ا(مَد)

490

و

310

م

52

ف

5

آو

470

ر

210

تش

42

ث

1

أو

460

س

16

ن

36

ك

13

ت

15

ج

20

ذ

11

ز

16

مالحظة  :يرجع لشَدَ األصوات الكالمية العربية .
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منوذج رقم ( ) 42
اسم النموذج  :استمارَ تقييم ادارَ السمعيات داخل املركز /املعهَد /املَدرسة
استمارَ تقييم ادارَ السمعيات داخل املركز /املعهَد /املَدرسة
اسم املَدرسة  .............................. :املقيم .......................... :
نعم

م

الشاهَد

1

يوجَد ختطيط مسعي لكل طفل  /طالب ضعيف مسع قبل املعني السمعي وبعَد املعني السمعي

2

يتوفر ختطيط مسعي حَديث لكل طفل/طالب سنويا

3

يتوفر ختطيط لالذن الوسطى لكل طفل /طالب َ/ضعيف مسع

4

يتوفر ختطيط لفهم الكالم واستقبال الكالم ( ) SRTلكل طفل/طالبَ/

5

مت تشخيص الطفل  /الطالب َ/من فبل فريق متعَدد التخصصات

6

توجَد بطاقة مستويات االصوات البيئية بالَديسيبل بالربنامج

7

يوجَد بطاقة حل املشاكل الشائعة للمعينات السمعية

8

يتلقى االطفال /الطالب خَدمة أخصائي السمعيات زائر

9

يتلقى األطفال/الطالب َ/التعليم من معلم متخصص يف الرتبية اخلاصة على مستوى البكالوريوس – مسار العوق السمعي –

10

تقوم املعلمة بفحص مساع يومي للطالبة للناكَد من اعَدادات املعني السمعي وفهم الكالم (مثال (فحص االصوات الستة )

11

تتفهم املعلمة املعني السمعي /جهاز زراعة القوقعة بالقَدر الكايف الذي ميكنها من حتَديَد املشاكل الطارئة

12

تتمكن املعلمة من تغيري بطاريات املعني السمعي

13

يتلقى الطفل /الطالب َ/خَدمات التَدريب السمعي من قبل معلم  /أخصائي تَدريبات النطق والكالم

14

توجَد بطاقة التوقعات اللغوية لكل درجة من درجات الضعف السمعي

15

تتوفر القوالب السمعية لألطفال  /الطالب /ات قبل بَداية العام الَدراسي

16

حيصل الطفل  /الطالب  َ/ضعيف السمع معني مسعي بكل يسر وسهولة

17

برنامج التَدريب السمعي املطبق داعم للمنهج فقط

18

برنامج التَدريب السمعي املطبق بطارية مستقلة عن املنهج الَدراسي

19

برنامج التَدريب السمعي املطبق بناء على توصيات فريق التشخيص التواصلي (اللغة والكالم والسمع )

20

تشارك االسرَ يف تنمية املهارات السمعية للطفل /الطالبَ/

21

يتم فحص اذن الطفل /الطالب َ/و ختليصها من الشمع بشكل دوري

22

حيرص أهل الطفل م الطالب َ/ضعيف السمع بتوفري جهاز إف إم شخصي البنهم

23

يفسر أخصائي السمعيات نتائج التخطيط السمعي ملعلم الطالبَ/

24

توجَد بطاقة التطور الطبيعي الكتساب االحرف العربية بالربنامج

25

يوجَد تنظيم حيفظ ملكية الطفل /الطالب َ/للمعني السمعي داخل الربنامج

26

توجَد غرفة للتَدريب السمعي الفردي جمهزَ ومعزولة صوتيا

27

يوجَد اختبار لقياس مهارات التأهيل السمعي

28

يوجَد اختبار قياس جاهزية الطفل لَدخول املَدرسة

29

يوجَد تقييم االستجابات السمعية للكالم (تأهيل) باللغة العربية

30

يوجَد دليل أولياء األمور لفهم مشكلة الضعف السمعي والتعامل معها

31

يوجَد دليل املعلم  /املعلمة للتعامل مع الطالب ضعيف السمع داخل الفصل الَدراسي .

32

يوجَد دليل التَدخل املبكر لألطفال الذين يعانون من ضعف مسعي

33

يوجَد دليل ارشادي ألسر االطفال الذين يستخَدمون املعينات السمعية

34

يوجَد بطاقات الكلمات املتشابهة

ال
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منوذج رقم ()43
اسم النموذج  :مقياس البيئة املادية لفصول ضعاف السمع

الَدرجة

البيئة املادية لفصول ضعاف السمع

1/

توفري التجهيزات التعليمية يف فصول ضعاف السمع بكفاية

1/

توفري الوسائل التعليمية يف فصول ضعاف السمع بكفاية

2/

يتمكن املعلم  /املعلمة من احَداث تغيريات يف الفصل لتتناسب مع احتياجات الطالب  َ/ضعيف السمع

2/

مساحة الفصل واالضاءَ مناسبة

2/

النوافذ زجاجية مزدوجة للحماية من الضوضاء اخلارجية

1/

االبواب ذات جتهيز عالي مصمت من الَداخل وينزلق بهَدوء

5/

توفر األجهزَ واملعينات السمعية للطالب ذوي االعاقة

3/

ترتيب مقاعَد الفصل ميكن الطالب /الطالبة ضعيف السمع من النظر املباشر للمعلم واملستهَدفات التعليمية

1/

أرجل الكراسي واملقاعَد ترتكز على كرَ مطاطية

1/

هناك خصوصية يف تصميم الفصل (سهل التكييف والتغيري واالستخَدام املرن)

3/

التشكيل املادي للفصل (حيتوي على منافذ بصرية ومسعية ومادية – أفياش كهربائية واالتصال اهلاتفي الَداخلي واألنرتنت

3/

العزل الصوتي للفصل معزولة صوتيا بالكامل

5/

تتوفر خَدمات االف ام لكل طالب  /طالبة ضعيفة مسع

5/

عَدد املستقبالت ألجهزَ االف ام مناسبة لعَدد االطفال/الطالب /ات

1/

عَدد املرسالت أجهزَ االف ام مناسبة لعَدد الفصول

3/

االرضية مفروشه مبادَ متتص الصَدمات وحتَد من الضوضاء

3/

توجَد ستائر المتصاص الضوضاء اخلارجية

2/

جَدران املبنى والفصول :ملساء وخالية من الشقوق

2/

توجَد صيانة دورية جلَدران الفصل

3/

جَدران الفصل من النوع اخلاص العالي القَدرَ على نقل الصوت

2/

ارتفاع سقف الفصل بني  12- 9قَدم

3/

سقف الفصل فلني أو قرميَد خاص له القَدرَ على امتصاص الصوت

2/

موقع املعلم اثناء الشرح بعيَد عن مصَدر التكييف

2/

التَدفئة والتهوية والتكييف مركزية

2/

يوجَد نافذَ زجاجية ذات اجتاه واحَد يف أبواب الفصول

5/

عَدد االطفال  /التالميذ يف الفصل العادي ال يزيَد عن 4

5/

عَدد االطفال  /التالميذ يف الفصل العادي يف الصفوف األولية ال يزيَد عن 2

5/

املعلم جيلس قريب من الطفل /الطالب من جهة األذن األفضل

5/

املعلم يتحَدث بشكل طبيعي (عَدم الصراخ أو اهلمس)

5/

املعلم يستخَدم أمناط كالمية غنية بعناصر التنغيم واإليقاع والتعبري (صوت حزين ،صوت فرح صوت غاضب )...،

5/

املعلم يستخَدم أسلوب اإلبراز السمعي ( متييز الكلمات الغري مفهومه عن بقية اجلملة عن طريق لفظها بصوت أعلى أو بنغمة خمتلفة ).واالعادَ

5/

مستوى تركيب العبارات بسيط غري معقَد

5/

اصَدار العبارَ ببطء

5/

عبارات قصريَ

5/

موضع الصوت املستهَدف من الكلمة باخر الكلمة او اجلملة او العبارَ

5/

حضور املعلم وانتظامه وعَدم الغياب املتكرر (الصوت املألوف )

5/

يوظف املعلم االسرتاتيجيات السمعية اللفظية داخل الفصل ويف اجللسة (25اسلوب)

النتيجة  100- 95 :ممتاز  95- 85جيَد جَدا 85- 75جيَد

 75- 65مقبول اقل من 65ضعيف
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اسم النموذج  :مقياس ذاتي للمعلم الستخَدام اسرتاتيجيات التأهيل السمعي الفصلي
مقياس ذاتي للمعلم الستخَدام اسرتاتيجيات التأهيل السمعي الفصلي
م

اسرتاتيجيات التأهيل السمعي الفصلي

1

أتأكَد من أن املعني السمعي /القوقعة تستخَدم طوال اليوم وكل يوم

2

أكون قريبا من ميكرفون اجلهاز عنَد احلَديث مع الطالب.

3

التأكيَد السمعي

3

االغالق السمعي

4

استخَدام الصوت االنشادي

5

تنمية التواصل البصري والسمعي

6

تشجيع طالب واحَد للحَديث يف وقت واحَد

7

بناء االنتباه اثناء الكالم

8

شَد انتباه الطفل من خالل الصوت

9

النمذجه

استخَدم

ال استخَدم

استخَدم نوعا ما

 10حتسني اللغة
 11املكافاَ
 12التحَدث بطريق طبيعية
13

احلصر :استخَدام األصوات الكالمية اليت يسمعها الطالب لكلمة ما إلكمال األصوات اليت ال يسمعها

14

سؤال الطالب :ماذا مسعت

15

منح البَدائل

 16التوقف
 17التكرار
 18إعادَ اسرتاتيجية سابقة
 19االنتظار
 20إعادَ الصياغة
 21التسمية بالتصنيف
 22طلب التعريف او اعطاءه
 23تغيري النشاط من جلسة مفتوحة اىل مغلقة
 24السجع باملفردات
 25املتضادات
 26توفري دالئل بصرية وإعادَ املنبه مسعيا
 27االقرتاب من الطفل
 28توجيه الطفل لالقرتاب
 29سؤال االهل لنمذجة االستجابة الصحيحة االسئلة االيضاحية
 30التلميحات اليَدوية
 31اطور تبادل االدوار
 32استعمل االمساء احلقيقية لألشياء
 33استحوذ على انتباه الطالب
34

اقَدم الَدعم االجيابي للطفل

 35السمع اوال
 36االصغاء فقط و استخَدام فعالية التحفيز السمعي واالستجابة
98

منوذج رقم ()45
منوذج متابعة جهاز القوقعة

منوذج متابعة جهاز القوقعة
اسم المدرسة

اسم التلميذة

تاريخ الميالد

الصف
يوم

شهر
/

مكان زراعة القوقعة .....................................:

سنة
/

اسم الطبيب.........................................................:

العمر الذي تمت فيه زراعة القوقعة/.......................................:التاريخ .………………………………:
هل لدى التلميذة أجهزة مساعدةإضافية لتحسين السمع ()FM
درجه الضعف في األذن اليسار قبل العملية بدون سماعات

درجه الضعف في األذن اليمين قبل العملية بدون سماعات

نوع الجهاز المستخدم وموديله فى األذن اليسار

نوع الجهاز المستخدم وموديله فى األذن اليمين

تاريخ التشغيل فى األذن اليمين واالنتظام فى لبس السماعة أو تاريخ التشغيل فى األذن اليسار واالنتظام فى لبس السماعة أو
الجهاز
الجهاز
عمر الطفل السمعي لألذن اليمين
يوم

شهر

عمر الطفل السمعي لألذن اليسار
يوم

سنة

الشركة الموردة للجهاز ورقمها

سنة

شهر

الشركة الموردة للجهاز ورقمها

أخر تاريخ تم به تبديل الجهاز الخارجي معالج الصوت:

/

متابعة األسالك:

/

/

/

هل الحظت تأخر فى مستوي الطفل السمعي أو مالحظات أخرى .الرجاء ذكرها
/

آخر تخطيط للسمع بالقوقعة بتاريخ :

/
تم التزويد
بالصورة

آخر تاريخ للبرمجة :

/

نعم

ال

/
تم التزويد بالصورة

آخر تاريخ تغيير بطارية الشحن

/

نعم

ال

/
اسم المتابعة .............................................:
رقم التواصل.............................................:

مالحظات :
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منوذج رقم ()46
نموذج لجلسة تأهيل اإلصغاء السمعي واللغة لطفل زارع قوقعة

نموذج لجلسة تأهيل اإلصغاء السمعي واللغة لطفل زارع قوقعة
تاريخ اليوم:

االسم:
عمر الطفلة:
الفقدان السمعي -األذن اليسار:
الجهاز السمعي –األذن اليسار:
تاريخ تشغيل الجهاز السمعي-األذن اليسار:

عمر الطفل السمعي:
الفقدان السمعي – األذن اليمين:
الجهاز السمعي –األذن اليمين :
تاريخ تشغيل الجهاز السمعي -األذن اليمين :

معلومات هامة أخرى
اختيارات األهل في طرق التواصل المرغوبة:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...............
تخطيط سمع الطفل في المجال الحً ر باستخدام جهاز القوقعة او السماعات الطبية
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مستوى األداء الحالي Current level of functioning

النطاقDOMAIN
االستماع
Audition

.

اللغة والتواصل
Language and
communication

الكالم
Speech

استخدام لغة (الحالة
الذهنية وتطور
العقل)لألفكار واالحتياجات
واألهداف والمشاعر
cognition and
theory of mind
اللعب و /أو التواصل
االجتماعي
Play and /or social
interaction
القراءة والكتابة
literacy
التنغيم واإلنشاد
Music and singing
مستوى تعليم ولي األمر
Parent/
Career/Recipient
Education
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اشرحي األسباب التي أدت الى زراعة قوقعة ألذني الطفلة:

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
........................................................................................
اشرحي في الجدول التالي مناسبة مستوى األداء الفعلي للطفلة وعمرها الزمني وفي أي مرحلة ،أعطي إجابة لكل
نطاق ،وأعطي أسباب إلجابتك
اشرحي األسباب
المستوى الحالي
النطاق
لألداء والتطور
□ مناسب
االستماع
□ بحاجة الى
اهتمام
□ مناسب
اللغة والتواصل
□ بحاجة الى
اهتمام
□ مناسب
الكالم
□ بحاجة الى
اهتمام
□ مناسب
استخدام لغة (الحالة
□ بحاجة الى
الذهنية وتطور
اهتمام
العقل)لألفكار
واالحتياجات
واألهداف والمشاعر
□ مناسب
اللعب و /أو التواصل
□ بحاجة الى
االجتماعي
اهتمام
□ مناسب
القراءة والكتابة
□ بحاجة الى
اهتمام
□ مناسب
التنغيم واإلنشاد
□ بحاجة الى
اهتمام
□ مناسب
مستوى تعليم ولي
□ بحاجة الى
األمر
اهتمام
ما هي األهداف الهامة لحالة الطفلة؟
......................................................................................................................................
..............................................................................
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ما هي المعلومات التي تشاركها مع والدي الطفلة وأخصائي السمع عن مستواها الحالي في اإلصغاء السمعي وجهاز
زراعة القوقعة؟
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................
ما هي األهداف التي يتم التركيز عليها خالل الجلسة القادمة

النطاق

الهدف

□ االستماع

..........................................................................

□ اللغة والتواصل

..........................................................................

□ الكالم

...........................................................................
..............................................................................

□ استخدام لغة (الحالة
الذهنية وتطور العقل)
□ اللعب و /أو التواصل ..............................................................................
االجتماعي
..............................................................................
□ القراءة والكتابة
□ التنغيم واإلنشاد

..............................................................................

□ مستوى تعليم ولي
األمر

..............................................................................

اسم المعلمة.................................
التوقيع والتاريخ...........................:
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منوذج رقم ()47
نموذج متابعة منزلي للنمو اللغوي رقم ()2

نموذج متابعة منزلي رقم ()2
اسم النشاط ...................................../اسم منفذ النشاط........................./اليوم.........../
لغة عربية فصحى ................................/لهجة عامية /................/ما هي..............

التاريخ........................./
أمساء

ضمائر

إتباع األوامر

أفعال

الروابط وحروف
اجلر

فهم األسئلة واإلجابة
عليها

نوع األفعال  -مضارع – ماضي  -أمر (تصريف األفعال)

ظروف زمان ومكان /تنفيذ – تعبري

التصحيح الذاتي

متضادات

صفات

استخدام االستفهام وطرح
األسئلة

أين نقاط الضعف

متضادات

املبادرة واحلوار

كيف أعاجل نقاط
الضعف

مالحظات

................................................................................................................................. :
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منوذج رقم ()48
اختبار أصوات لينغ عبر مدى الترددات المختلفة

اختبار أصوات لينغ عبر مدى الترددات المختلفة
وهي أصوات مختلفة في الطبقات المنخفضة والمتوسطة و المرتفعة و يمكن استخدام هذه األصوات للتأكد من أن الطفل
يسمع مدى األصوات الكالمية عند استخدامه لجهاز القوقعة االلكترونية آو أو المعينات السمعية وذلك بهدف تعلم اللغة.

صوت لينغ
/م/
/و/
/ي/
/أ/
/ش/
/س/

الطبقة الصوتية
صوت منخفض الطبقة
صوت منخفض الطبقة
صوت منخفض ومرتفع الطبقة
صوت متوسط المدى في الطبقة
صوت متوسط ومرتفع الطبقة
صوت مرتفع الطبقة

طريقة اإلجراء الفحص المسحي اليومي:
-1

-2
-3

-4
-5

يتم اختبار كل صوت على حدا ،ويتم توضيح إجراءات الفحص بوجود شخص ثالث ،أعطي الشخص الثالث
لعبة صغيرة مثال ليضعها بجانب أذنه وينتظر الصوت .قولي للطفل وللشخص الثالث ( عند سماع الصوت ..حط
اللعبة في الصندوق) وساعديه في وضع اللعبة في الصندوق.
قفي خلف الشخص الثالث أمام الطفل وقولي صوت  /أ /في علو معتاد للمحادثة في بيئة الغرفة وانتظري
استجابة الشخص الثالث بوضع اللعبة في الصندوق وكرري اإلجراء نفسه باستخدام لعبة ثانية
بعد رؤية وفهم الطفل آللية الفحص لعدة مرات  ،أعطه اللعبة ،وقد يحتاج الطفل بعض المساعدة في مسك يده
ليضع اللعبة بجانب أذنه خالل انتظار الصوت .إذا وضع الطفل اللعبة في الصندوق قبل سماع الصوت قومي
بإخراج اللعبة من الصندوق وأعيديها للطفل وقولي له (انتظر سماع الصوت)قد يستغرق الطفل عدة أسابيع لفهم
المطلوب وذلك يعتمد على عمره الزمني.
عند فهم الطفل آللية الفحص هذه قومي بقول جميع أصوات لينغ الستة.قدرة الطفل في إدراك وجود األصوات ال
تعني بالضرورة التعرف على األصوات الستة.
عندما تحقيقك استجابات أكيده للطفل )  (reliable response patternيمكنك أن تتقدمي في أهدافك ليتعرف
الطفل على األصوات الستة الخاصة بالفحص .حيث يقوم الطفل بدال من وضع اللعبة في العلبة ،يطلب منه
تكرار الصوت المسموع ،وهذا مؤشر باستقبال الطفل للمعلومات السمعية للتعرف على األصوات الستة
المسموعة.
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 -6الصوت يفقد طاقته مع المسافة ،لذا فان المسافة عامل مهم لنا .فكلما تضاعفت المسافة بينك وبين الطفل كلما
فقدت طاقة صوتك  6ديسبل قبل أن تصل للطفل(.انظر الجدول)
 -7البد من التأكيد على أن يكون صوتك في نفس مستوى علو الصوت عند تغيير المسافات بينك وبين الطفل.
وقومي بتحديد ابعد مسافة يمكن للطفل التعرف فيها على أصوات لينغ الستة .للتعرف على المسافة الحرجة
لالستماع ) (Critical Listening Distanceوهي ابعد مسافة يمكن للطفل فيها سماع صوت المتحدث وإدراك
وجود الصوت و التعرف على أصوات لينغ الستة والتي تم تقديمها بصوت المحادثة العادية
 -8يتم تحديد األوضاع المكانية التي تحتم استخدام جهاز اف ام  ،FMفعندما يكون المتحدث ابعد من المسافة التي
يستمع فيها الطفل للصوت فالبد من استخدام جهاز اف ام  FMليكون صوت المتحدث في المدى المسموع
للطفل .فهناك أطفال لديهم مسافة محددة لالستماع ) (Limited Distance Hearingوعندها تكون اقل حركة
(مثل الرجوع إلى الخلف عند الجلوس على الكرسي) يخرجهم من المدى السمعي لبعض أو كل األصوات
الكالمية .وهذا يؤثر بشكل كبير على قدرة الطفل لفهم وتعلم اللغة اللفظية.
 -9إن اختبار مسافة االستماع بشكل دوري يقوم بوظيفة التقييم الستماع الطفل وذلك قبل زيارة الطفل ألخصائي
السمع ،فعندما ال يستجيب الطفل عند المسافة المعتادة الستماعه لألصوات الكالمية فانه ينصح بزيارة أخصائي
السمع.
يتم تغيير ترتيب األصوات والفاصل الزمني بين كل صوت في كل مرة تقومين فيها بإجراء الفحص
-10
وذلك للتأكد من أن الطفل ال يقوم بالتنبؤ أو التخمين لألصوات حسب ترتيبها المعتاد
تأكدي من أن البيئة التي يتم إجراء االختبار فيها هادئة
-11
 -12يتم إجراء االختبار من مسافة ال تزيد عن  20سم من ميكرفون الجهاز السمعي(.اوالً) ثم تتم زيادة المسافة لمتر
واحد ثم  2متر ثم  3متر (إن مسافة  2متر هي المسافة المثلى للمحادثة بين شخصين ومسافة  3متر هي المسافة
المعتادة للمحادثة بين أكثر من شخصين)
 -13يتم استخدام علو الصوت الكالمي المعتاد  ،والجلوس بجانب أو خلف الطفل للتأكد من أن االستجابة تحصل من
خالل السمع فقط
 -14عندما يستجيب الطفل يتم إعطاء المعززات (مثل أنت سمعت هذا!! أنا سمعتك أنت قلت)!....في البداية قد ال
يتمكن الطفل من أن يظهر لك أو يخبرك أيا ألصوات سمع لكن سيظهر بأنه سمعه من خالل االستدارة أو
االبتسامة أو التوقف عن ما يفعل (الثبات) ويستجيب الطفل الصغير بشكل أفضل إذا استخدم األلعاب بدل الصور
 -15إذا كان الطفل يستخدم جهازين مختلفة على اإلذنين سواء أجهزة القوقعة أو المعينات السمعية فمن األفضل أن
يتم فحص كل جهاز بشكل منفصل.بإقفال الجهاز لألذن الغير مفحوصة والتأكد من تشغيل الجهاز لألذن
المفحوصة.
 -16إذا لم يستجب الطفل ألحد األصوات يتم تكرار إصدار الصوت مع بعض التنغيم أو بشكل أطول و إذا لم يستجب
الطفل في المرة الثانية يتم االنتقال إلى صوت أخر وتدوين هذه المالحظة لمناقشتها مع أخصائي السمعيات و
المعلم و أخصائي التخاطب الحقا
 -17لو تغيرت استجابات الطفل عن المعتاد فيرجع ذلك لعدة أسباب قد يكون منها خلل في الجهاز أو التهاب في األذن
الوسطى أو تغير سمع الطفل.
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نموذج اختبار لينغ لألصوات الست (اختبار االستماع الوظيفي)

اسم الطفل:
التاريخ:
10
سم

30سم

1م

3م

5م

 10م

/م/
/آ/
/و/
/ي/
/ش/
/س/

تم تطوير اختبار لينغ بواسطة د .دانيل لينغ ويقوم بفحص قدرة الطفل على إدراك وجود صوت والتعرف عليه عبر مدى
الترددات المختلفة.
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