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 اضطرابات الكالم

 

 : التعريف بالمشكلة أ (

في اللغة : وسيلة تفاعلية متبادلة بين األشخاص للتعبير عن مشاعرهم أو لتبادل الرسائل بينهم ،  

 . لغة اإلشارة –وهي اللغة المكتسبة 

فأول صوت يصدر عن الطفل لحظة الوالدة هو البكاء والصراخ تترابط وتتصل بعد فترة بشكل  

 . عشوائي لتظهر مناغاة الطفل

خة الميالد وهي عبارة عن صرخة فسيولوجية تعبر اندفاع األكسجين إذن فأول صرخة هي صر 

 . وتفتيح الشعب الهوائية

ومرحلة المناغاة مرحلة أساسية في نمو القدرة على الكالم ويمارسها الطفل في أوقات الهدوء  

أخرى  واالسترخاء والطمأنينة لكن قدرة األطفال على النطق تختلف من طفل إلى آخر وتنمو من سنة إلى

وبعض األطفال يتأخرون في الكالم وثمة أطفال يعجزون عن استدعاء الكلمات التي يحتاجونها عن التعبير 

 . عن أفكارهم وبعض األطفال يتلكئون في إخراج الكلمات أو ينطقون بها غير كاملة

والشعور  وكلها وغيرها عيوب في النطق والكالم ويصاحبها غالباً القلق أو االرتباك وربما الخجل 

 . بالنقص أو االنطواء وعدم القدرة على التوافق

 : وهناك نظريات توضح عمليات اكتساب الطفل لغة أهلة وبيئته ومنها 

نظرية سكنر : ويرى أن قدرة الطفل على الكالم تعود على التعلم واكتساب الخبرة فيبدأ الطفل عملية  -1

لفظ به الطفل وتفشل هذه النظرية في تفسير عجز بعض األطفال الكالم بتقليد األهل مع التشجيع والدعم لما يت

  عن الكالم رغم تمتعهم بحواس طبيعية وفرص مواتية للتعلم ومعززات الستخدام اللغة

ويرى بندورا : أن تعلم اللغة ال يتجاوز المراقبة وتقليد السلوك والكلمات الشائعة المحيطة بالطفل  -2

اع فالتعلم هنا نتيجة محاكاة وتقليد نظراً لما يتمتع به الطفل من قدرة على تقليد واألمر ال يزيد عن تعلم اجتم

 . اآلخرين

  

 : وتلخص ماك كارني األمر في -3

أن األحرف األولى التي نطقها الطفل هي أحرف حلقية مثل )أ ..أ ، م..م( واألحرف التالية التي ينطقها  

 . الطفل هي أحرف الشفتين مثل )ب.ب.م.م(
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ما أن الطفل يفهم الكلمات أكثر مما يتكلمها ، فنجده يستجيب لكلمات قف ، تعال ، اسكت . وال يمكنه أن ك

 . يلفظها

 : ومن خالل ما سبق ذكره فإن مشكلة اضطرابات الكالم تعرف على أنها  

عملية نطق تدخل فيها توافقات عصبية مركبة يشارك في أدائها مركز الكالم بالمخ وكذا   

الرئتان والحجاب الحاجز في تنظيم اندفاع الهواء الذي يضغط على الحبال الصوتية باإلضافة إلى  تشترك

 . اللسان والشفتين فبتغيير أوضاعهما يزداد تنويع الصوت

واختالل التوافق بين هذه األجزاء المختلفة يؤدي إلى صعوبات في النطق ويأتي هذا االختالل   

 . إما لعوامل نفسية أو عضوية أو إلى التقليد

 

 : أشكال اضطراب الكالم *

هناك اضطرابات واضحة تصيب بعض األطفال في فئة عمرية محددة ، ونبدأ باضطراب تشوش  

 . هذه االضطراباتانسياب الكالم كواحد من 

 : Disorder Cluttering اضطراب تشوش انسياب الكالم أ (

هو فقدان الطفل القدرة على تدفق الكالم بإيقاع ومعدل متوازن مفهوم بحيث يبدو إيقاع الكالم سريعاً وشاذاً 

 تمت إلىبطريقة تعوق وضوحه مع ظهور تراكيب نموية خاطئة ، وانفجارات للكالم بمجموعات من الكالم ال 

 . التركيب اللغوي للجملة

ويحذف الطفل بعض المقاطع أو يستبدلها ويخطئ في التعبير اللغوي ، وهذا االضطراب يبدأ لدى بعض 

 . ( سنوات وتظهر شدته تحت تأثير الضغوط النفسية8-5األطفال في الفئة العمرية من سن )

 : أسبابه *

ن انتشاره بين أفراد األسرة الواحدة من عامة الناس يشير حتى الوقت الحاضر لم تكتشف أسباب محددة ولك

 . على عوامل أسرية كامنة خلفه

 

 : أساليب التغلب على اضطراب تشوش انسياب الكالم *

 : الكالم 
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( من األطفال الذين يميزهم هذا االضطراب يتم وصولهم %65ما يقرب من ) 

 . إلى المستوى الطبيعي للكالم مع بداية المراهقة

ولكن إذا صاحب هذا االضطراب متغيرات أخرى مثل االكتئاب أو اإلنطوائية والعزلة لزم األمر عالجاً  

 ً  . نفسياً للطفل على األقل إذا لم يكن عالجاً أسريا

 : stuttering , stammering التأتأة –التهتهة  ب (

مات بة في لفظ بدايات الكلهي ترديد أو تقطع في نطق الكلمات ، وتوقف في اللفظ والتعبير والصعو 

أو حروفها األولى بالتوقف أو محاولة اإلطالة بها فتنقطع الحروف ويحدث التردد والتكرار باللفظ وقد يحدث 

انقطاع بين الكلمات فترة قصيرة فتخرج األلفاظ متناثرة وربما غامضة ، وذلك بسبب تشنج ذبذبات الصوت 

شنجات في عضالت الوجه أو الرمش بشدة في العين أو الرعشة والتنفس ، وأحياناً تصاحب تلك األعراض ت

 . للشفتين أو هز الرأس

وهناك التهتهة البسيطة في ترديد وإعادة األلفاظ أو الحروف ، أما التهتهة الشديدة تظهر في صورة  

 . توقف النسياب الكالم وانقطاع ترابط الحديث

كثر عرضة لهذا االضطراب بما يندر على األطفال وهناك اعتقاد أن األطفال أصحاب الذكاء الحاد أ 

 . المخلفين عقلياً ويجب أن ننوه بأن التهتهة يمكن أن تظهر أحياناً في حياة الكبار

 . ( سنوات وقد تظهر في مرحلة المراهقة10-3وتظهر التهتهة عادة خالل الفئة العمرية من ) 

نبي موسى عليه السالم يتهته في كالمه ويستعين إن ظاهرة التهتهة معروفة منذ القديم ، ولقد كان ال 

بأخيه هارون عليه السالم ليساعده في مخاطبة فرعون وكذلك كان الكاتب والمفكر أرنولد بنت ، والسياسي 

المعروف ونستي تشرشل يعانون من نفس االضطراب ، وبالرغم من ذلك لم يؤثر األمر على أداء أدوارهم 

 . المهمة

 : أنواع التهتهة *

التهتهة النمائية / وتحدث في مرحلة االنتقال إلى المخارج السهلة للكلمات بين عمر سنتين وأربع  أ (

 . سنوات حيث يتغير نمو الكالم من اإلطالة إلى التوقف والتكرار أو التردد

 ( سنة وتزول تلقائياً في مدة11-3التهتهة المتحسنة / وتظهر لدى بعض األطفال في فئة العمر ) ب (

 . سنوات 6أشهر إلى  6تتراوح بين 

( سنوات وتحتاج إلى عالج لفترة 8-3التهتهة الثابتة / تظهر لدى بعض األطفال في الفئة العمرية ) ج (

 . زمنية طويلة
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 : أسباب التهتهة *

أسباب عضوية : تعود إلى اختالف تقاسيم الجهاز العصبي المركزي وخاصة نصفي المخ وارتباك  أ (

في توزيع مناطق الكالم بين نصفي المخ ، كما يعتقد بأن السبب يعود إلى خلل في ميكانيكية استماع اإلنسان 

،  ته متأخراً بعض الشيءلصوته ، فهو ال يسمع صوته بالسرعة التي يسمعها اإلنسان العادي بل يسمع صو

 . كما يعتقد أيضاً في وجود ارتباك في ميكانيكية بدء الكالم

 . وهناك بعض الدالئل على أن األطفال يرثون هذا االستعداد 

أسباب نفسية : وهي األغلب في تفسير هذا االضطراب ومن هذه األسباب الوسواس القهري الذي  ب (

نطق بسبب شدة وسوسته حول نوع الكالم وكيفية استخراج مقاطع الكلمات يلم بالفرد فيجعله غير قادر على ال

ً وتعظم عاهته تحت الظروف المحيطة والمولدة  ، فضالً عن أن كل شخص مصاب بالتهتهة يزداد ارتباكا

 . للتوتر والقلق

 وهناك من يرجع التهتهة إلى مشكالت أسرية في األصل انعكست على الطفل بعد أن مر بها وتجسدت 

في أعماقه كفراق األم أو انفصال الوالدين وقد يكون ظهور التهتهة مرتبطاً بالخوف أو الرعب أو اإلحباط في 

 . االمتحانات أو التعرض لحوادث مثل انهدام المنزل أو حوادث السيارات

ويشير علماء التحليل النفسي إلى أن التهتهة ما هي إال : عرض عصابي تكمن خلفه رغبات عدوانية  

مكبوتة ، حيث ينكص الفرد إلى المرحلة الشرجية ويعيش صراعاً بين الرغبة الشعوري في أن يتكلم وحفزه 

 . ال شعورية بعدم الكالم

 وتصبح التهتهة إخراجاً يعقبه إيقاف الكالم ثم إخراجاً آخر لكالم يعقبه إيقاف لهذا الكالم أي للعدوان 

. 

مه الثاني أو الثالث على نطقه الطفلي لعدة سنوات وربما حتى أسباب بيئية : كم من طفل ثبت بعد عا ج (

 . المراهقة ألن من حوله دللوه وشجعوه على استخدام تلك الكلمات وهذا األسلوب

 . ويمكن أن يكون هناك أطفال عرضة للتهتهة لوجود بيئة ذات عوامل مشوهة أو غير طبيعية 

 : أساليب التغلب على التهتهة *

 . فل بأن مشكلته سوف تنتهي وسوف يتكلم بصورة طبيعيةشغل ذهن الط -1

 . استخدام بعض تقنيات عالج صعوبات التخاطب التي تستخدم من قبل أخصائي -2

محاولة تحسين الوضع النفسي للطفل إذا كان االضطراب إثر صدمة نفسية وذلك باستشارة  -3

 . األخصائي
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تاحة فرص التفاعل االجتماعي مع عدم السخرية أو إفساح المجال للطفل في المناشط الجماعية وإ -4

 . التكلم بالعيوب اللفظية في حديث الطفل

 . عدم زجره أمام زمالئه في المدرسة بل تشجيع الطفل على الكالم وسط الجماعة دون خجل -5

 . ءعدم النظر إلى التهتهة على أنها أمر خطير مما ينعكس في صورة قلق على اآلباء يستشفه األبنا -6

عدم إرغام الطفل على سرعة االستجابة بينما هو في حالة فزع أو خوف أو توتر نفسي أو إرغامه  -7

 . الصمت إذا كان يصرخ

هناك عالج جراحي بقطع في قاعدة اللسان أو قطع جزء عضالت ظهر اللسان أو إزالته ، ولكن  -8

 . ضحسرعان ما يعود المر على ما كان عليه رغم التحسن المؤقت الوا

 

 : الثأثأة ج (

 . تعريفها : هي إبدال حرف السين أو الزين إلى ثاء 

 : أسبابها *

 . عدم انتظام األسنان -1

 . تشوهات في الفك والشفاه -2

 . انشقاق الشفة العليا -3

 . تقليد اإلخوة واآلباء -4

 

 : أساليب التغلب عليها *

تدريب الطفل على النطق السليم والتمييز بينه وبين النطق الصحيح باستخدام المرآة وأجهزة  -1

 . التسجيل

 . تدريب الطفل على نطق الحروف ) س ( أو ) ز ( منفصلة -2

 . تعويد الطفل على تحريك لسانه في أوضاع صحيحة عن طريق مدرب متخصص -3
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 : اللثغة د (

فظ الحروف األبجدية ، وهناك بعض الحروف أشد تأثراً من غيرها في عيوب تعريفها : هي صعوبة ل *

النطق من أهمها ) الراء ( فقد يلفظه بعض األطفـال ) الم ( مثل كلمة ) سمير ( تصبح ) سميل ( ، وكـذلـك ) 

 أميض خطير ( تصبـح ) خطيل ( . وربما قلبت لدى بعض األطفال من ) راء ( إلى ) ضاد ( فينطق ) أمير ( )

) . 

وربما لفظ بعض األطفال حرف ) السين ( كحرف ) الثاء ( فعند قول )تمر( يقول ) سمر ( ، وكذلك )  

 الزاء ( في حين كانت ) ذال ( كما في كلمة ) استاذ ( فتنطق ) استاز (

 

 : أسباب اللثغة *

باً فاعه إلى أعلى قريالصعوبة في لفظ حرف الراء يعود إلى ضعف المهارة في تحريك اللسان عند ارت -1

من سقف الفم .. ويهتز بحركة منغومة يمر عبرها الهواء المندفع في القصبة الهوائية ، ويعود ضعف تحريك 

 . اللسان إلى وجود شقوق في سطحه ، كما في حاالت التخلف العقلي واضطرابات هرمون الغدة الدرقية

سنوات  6حيث أن سائالً يسأل عن وضع ابنه ذو )  وقد اطلعت بنفسي على إحدى الحاالت االستشارة الطبية

( أحد المتفوقين في المدرسة ويعاني من ثقل بسيط في نطق حرف ) الراء ( ويسأل ما إذا كان هناك تدريب 

 معين لهذا الحرف ؟

 : وأجاب أ / سناء جميل أبو نبعه 

لطبيعي الكتساب األصوات بأن حرف ) الراء ( صوته من آخر األصوات العربية اكتساباً في النطق ا 

 . ( سنوات مشكلة فهو طبيعي 6حسب الدراسات السابقة . وإلى عمر ) 

وللتأكد يمكن عمل تمرين بسيط وذلك برفع طرف اللسان العلوي إلى اللثة العليا التي تقع بعد األسنان  

 . مباشرة ، وتكرار الحركة والصوت ) ررر (

 10ت ) الراء ( مثل : ) رمى رامي الكرة في المرمى ، وكذلك من تكرار الصوت في جملة بها صو 

 . مرات (

الصعوبة في لفظ حرف الثاء بشكل شائع وبخاصة لدى المصريين يعود إلى خطأ شائع في اللغة  -2

 . الدارجة وكذلك حرف الذال
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 : أساليب التغلب على اللثغة *

م أطفال ويمكن استخدام أجهزة تدريب الطفل الناطق بإشراف مدرب متمرس وبخاصة إذا كنا أما 

 . التسجيل التي يستمع خاللها الطفل للنطق الصحيح

 : كما أن هناك أشكال أخرى الضطراب الكالم منها 

 ) البكم المتعمد ، بكم الرهاب ، البكم الهستيري ، الخنة ( ، ولكل منها أسبابها وطرق التغلب عليها 

. 

لنفسي ، ال يخفى ما ألهمية النطق من تأثير على قدرة وبعد عرض اضطرابات الكالم ذات المنشأ ا 

الطفل على التوافق النفسي واالجتماعي وهناك عوامل عضوية لها تأثيرها على كالم األطفال وتتوقف على 

ويتوزع في مناطق مختلفة من جشم اإلنسان مثل : المخ  Apparatus Speech جهاز النطق في اإلنسان

ة ، والحبال الصوتية ، وقنوات التنفس ، وتجويف الفم ، وعظام الفكين ، واألنف ، النخاع الشوكي ، الحنجر

 . واللسان والشفتين ويجب عدم نسيان الهرمونات الخاصة بالنمو والجوانب الوراثية

إذن فاألطفال يمرون أثناء نموهم اللغوي بمراحل معينة تسمى : مراحل جداول التطور الطبيعي للنمو  

 . المراحل متوقعة حسب فترات أو مراحل نمو متوقعة ، وقد تكون هذه

وقد يكون هناك اختالف في تطور طفل عن أقرانه فإن كان هذا التأخر بسيطاً فإنه يمكن أن يعزى إلى  

الفروق الفردية بين األطفال لذلك فيجب التنبه إلى أنه إذا كان التأخر واضحاً فيجب استشارة اختصاصي نطق 

 . يعة المشكلةولغة للتأكد من طب

ً األطفال الذين تعتمدون على اإلشارة أو اإليماءات أو   ويدخل ضمن األصوات المتأخرين لغويا

األصوات للتواصل ، واألطفال في سن المدرسة الذين ال يستطيعون استعمال جمل واضحة أو مرتبة أو كاملة 

قدرة الذهنية للطفل أو القدرة السمعية أو التفاصيل ، وفي حال كان هذا التأخر ال يعود إلى سبب واضح مثل ال

ضعف اإلثراء اللغوي في البيئة المحيطة بالطفل ، أو عدم وجود شركاء تواصل لممارسة التواصل اللغوي 

بشكل مناسب أو وجود أسباب عضوية فإن السبب يعود غالباً إلى أنه تأخر طبيعي وهنا ينصح باتباع برنامج 

 بل األهل في المنزل مع ضرورة المتابعة الدورية مع اختصاصي النطق واللغةتحفيز لغوي يمكن تطبيقه من ق

. 
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 : ما يترتب على كون الطفل محدود اللغة 

إذا كان الطفل غير قادر على مجاراة اآلخرين في التواصل أو غير قادر على التعبير أ وطلب حاجاته  

 : معلمين أو أطفال مثلفيترتب على ذلك حدوث العديد من التصرفات سواًء من أهل أو 

 : الطفل 

 . استخدام اإلشارة لطلب احتياجاته -1

 . استخدام الصراخ أو البكاء لعدم قدرته على التعبير عما يريد -2

 . الشعور بالنقص أو االختالف عن اآلخرين -3

 . اللجوء للعدوانية للرد على استهزاء اآلخرين -4

 . كره المدرسة وتدني مستوى التحصيل العلمي -5

 : األهل والمحيطين بالطفل

 . التقليل من استخدام اللغة في التواصل مع الطفل -1

 . استباق تلبية حاجاته قبل أن يطلبها -2

 . عنيد ... إلخ –غبي  –بليد  –إعطاء الطفل ألقاب مثل : كسول  -3

 : فيز اللغوي والذي يمكن تطبيقه في المنزلوهذا ملخص شامل ألهم نقاط برنامج التح

 . وضع نظام روتيني حازم -

 . يحتاج األطفال إلى معرفة ما سيفعلونه -

 . أعط الفرصة للطفل لالستماع حينما تعطيه إرشادات وتأكد من أنه يصغي لما تقوله -

-  ً  . شجع الطفل على االستجابة لك لفظياً أو صوتيا

 . بين بأي طريقة بأنك فهمت ما قاله الطفلابتسم أو كرر الصوت أو  -

 . استمع لما يقوله الطفل بانتباه شديد -

 . سم جميع األشياء وكرر ذلك كلما مر الشخص أو الشيء -
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 . ال تنتقد طفلك وال تناقش مشكلته أمامه -

 . ال تجبر الطفل على قول شيء في الوقت الذي ال يرغب فيه بقوله -

  

 جدول يبين مراحل تطور الطفل الطبيعية من عمر شهر لعمر خمسة سنوات

  العمر
(Age) 

  حركي عياني
(Gross Motor) 

  حركي إبصاري
(Visual Motor) 

 (Language)لغوي
  إجتماعي
(Social) 

 شهر

يرفع رأسه قليال و 

و يرفع  ل الزحفيحاو

ذقنه عاليا إذا وضع 
 على بطنه

لديه قبضة يد خفيفةو يتبع أو 

األشياء التي تكون  ُيركز على

مباشرة أمام و جهه)خط 
 الوسط(

يستجيب لألصوات بإغالق عينيه 

 يفزع أو الحركة أو
يعتبر الوجوه و 

 يميزها لكن ال

 شهرين

رفع صدره إذا وضع 

على بطنه و يستطيع 
رأسه في خط  وضع

 الوسط

ال يمسك األشياء بقوة و يتبع 
 خط الوسط األشياء خارج

 يبتسم إذا ضرب بخفة أو تُكلم
 معه

 يميز األبوين

3 

 شهور

يسند نفسه إذا 
أمسك باليدين على 

يرفع رأسه  بطنه و

 بقوة و بإستمرارية

يديه مفتوحتان إذا لم يكن 

األشياء  ممسكا بشئ يتبع
 بشكل دائري

ُيصدر أصوات طويلة بأنغام 

 كوووو() موسيقية

يمد يديه إلى 

األشخاص 

المألوفين أو 
مألوفة و  أشياء

 توقع إطعامهي

4-5 

 شهور

ينقلب على بطنه و 
ظهره ويستطيع 

مسندا و  الجلوس
يخطو خطوات مسندا 

 بيديه

يحرك اليدين لُيمسك األشياء 

وضع على  و يلمس مكعب
 الطاولة

يتبع مصدر الصوت و يتبع صوت 

وو بعمر يقول آغ جرس جانبي و
 خمسة شهور

يستمتع باألشياء 

 حوله من

6 
 شهور

يستطيع الجلوس 
لوحده و يضع أصابع 

  في قدميه
فمه مستلقيا على 

 ظهره

يصل لألشياء بيد واحدة و 
 ألخرى يحول الغرض من يد

يصدر أصوات ال معنى لها و يتبع 

يراه بعمر خمسة  صوت جرس ال
شهور و يقول ماما و بابا ولكن 

 شهور غير تمييز بعمرثمانية من

يتعرف على 
 األجانب

9 

 شهور

يزحف و يحبو و 

يستطيع الوقوف و 
مستندا با  المشي

ألثاث و يستطيع أن 
هو  يلتف و يميل و

 جالس

يستخدم السبابة و اإلبهام 

 Pincer) ليمسك باألشياء
grasp)  يستخدم أنامله

ليعبث باألشياء و يمسك 

 أصابعه قنينة الحليب و يمص

يفهم كلمة ال و يلوح مع السالمة 
 10مييز بعمر ماما و بابا بت و يقول

شهور يقول كلمة واحدة غير ماما 
 شهر 11و بابا بعمر 

يبداء بالتجوال 

لمعرفة البيئة 
 التي حوله و

يلعب بيديه و 

 يصفق

12 
 شهر

 يمشي لوحده

يرمي األشياء و يتركها من 

غيره و  يديه ويسلمها بيد
يستخدم السبابة و اإلبهام 

 Mature Pincer)بفاعلية أكبر
grasp) 

يستخدم كلمتين غير ماما و بابا 

واحد بحركة من  و يتبع أمر
كلمات  3الجسم و يستخدم 

 شهر 14بعمر 

يقلد الحركات و 

يأتي عند مناداتة 
في  و يساعد

 لبس الثياب
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 شهر
يتسلق الدرج و 

 يمشي للخلف
يبني برج من مكعبين و 

 تقليدا يشخبط على الورق

يتبع أمر واحد من دون حركة من 
كلمات و  6-4يستخدم  الجسم و

يقول أكثر من كلمة مع بعض و 

 لكن غير مترابطة

يقلد األبوين في 
األعمال مثل 

يلعب  التنظيف و

 مع األطفال

18 
 شهر

يركض و يرمي األلعاب 

و هو واقف من دون 

 يسقط أن

صفحات مع بعضها  3-2يقلب 

ليأكل  و يملئ الملعقة

 بنفسه

كلمة و يعرف إسم  20-7يعرف 
الجسم و  عضو واحد من

يستخدم كلمات مترابطة مع 

بعضها في حديثه و لكن من غير 
 محدد معنى

يقلد األبوين في 

األعمال مثل 
يلعب  التنظيف و

 مع األطفال
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 تــابــع

 جدول يبين مراحل تطور الطفل الطبيعية من عمر شهر لعمر خمسة سنوات 

  العمر
(Age) 

  حركي عياني
(Gross Motor) 

  حركي إبصاري
(Visual Motor) 

 (Language)لغوي
  إجتماعي
(Social) 

21 
 سهر

يصعد الدرج و 
يجلس و يقف 

 أثناء اللعب

 5يبني برج من 
مكعبلت و يشرب جيدا 

 القدح من

يؤشر إلى ثالثة أجزاء من الجسم 

كلمتين مترابطتين و  دمو يستخ
ذات معنى محدد و يستخدم 

 كلمتين في حديثه

 يطلب الطعام و الذهاب
 للحمام

24 

 شهر

يستطيع تسلق 

الدرج صعودا و 

 نزوال من غير
 مساعدة

يقلب صفحات الكتاب 
صفحة بصفحة و ينزع 

 و سرواله حذائه

كلمة و يستخدم  50يستخدم 
كلمتين و يؤشر  جمل مفيدة من

أجزاء من الجسم و يفهم  5على 

ستخدم كلمات أمر من جزئين و ي
أنت( و لكن من دون  مثل )أنا و

 تمييز

 ُيباشر باللعب

30 

 شهر

يقفز بكلتا رجليه 

ويرمي بالكرة 
 فوق رأسه

يفك أزرار مالبسه 
بنفسه و يمسك بالقلم 

البالغين و يميز بين  مثل
الخطوط األفقية و 

 العمودية

يستخدم كلمات مثل )أنا و أنت( 

حد و يردد يفهم معنى وا بتمييز و
 رقمين أكبر من واحد

يذكر أسمه األول و العائلة 

ليشرب  إذا ُسئل و يذهب
 لوحده

3 

 سنوات

يركب دراجة 

بثالث عجالت و 
 يستخدم رجاله

بالتناوب عند 
 صعود الدرج

يلبس و ينزع مالبسه 

بشكل جزئي و ينشف 

إذا ُذكر و يرسم  يديه
 دائرة

لمات و يستخدم جمل من ثالث ك

الجمع و الماضي  يستخدم كلمات

كلمة على األقل و  250و يعرف 
 يعرف معنى أثنان

يلعب في جماعات و 

 يشارك األلعاب و يأخذ

بالدور و يعرف الجنس 
 والعمر و اإلسم

4 

 سنوات

يقفز و يقفز على 

و  الحبل 
 رجاله  يستخدم 

بالتناوب عند نزول 

 الدرج

يشد أزرار مالبسه 
بالكامل لوحده و 

بالكرة المرمية  ُيمسك
 له

يميز األلوان و يحفظ نشيدة أو شعر 

 الترديد و يسأل و يستطيع

يقول قصص طويلة و يلعب 
 بتعاون و إنسجام مع

 اعة من األطفالجم

5 

 سنوات

يقفز على الحبل 

برجل واحدة 

 بالتناوب و
يتخطى حواجز 

 منخفضة

يربط حبل الحذاء و 

يستطيع أن يستخدم 
 ليدهن الخبز السكين

يطبع أسمه األول و يسأل عن 

 الكلمات معنى

يلعب ألعاب تنافسية و 
 يتبع القوانين و يحب

مل المساعدة في ع

 المنزل
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