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TEACCHLOVAAS 

Lovaas Method 

 

Ivar Lovaas 

O ,Ivar , Lovaas

UCLA) 

)University of California Los Anglos

 

201963

UCLA512 

(Tucci, Hursh, Laitinen, Lambe, 2005), (Catherine, Johnson, 1994) 
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Siegle, 2003 

(District trial training)  .  

(Siegle,2003) 

 

 

(Catherine Johnson1994),(Tucci, Hursh, Laitinen, 

Lambe,2005) 
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Applied Behavioral Analysis" (ABA)

Discrete Trial 

Training  " (DTT‘Lovaas Therapy’

DTIintensive behavioral intervention 

(IBIABC,” (Antecedent , Behavior, 

ConsequenceIBT 

‘intensive behavioral treatment’ 

Let Me Hear Voice

The 

Me BookMaurice

Behavioral Intervention for Young Children With 

Autism 

 

(Smith, T. & Lovaas, O. I.,1998), CPS Position Statement Early 

intervention for children with autism.htm, (Siegle,2003) 
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drift off criterion

Catherine, Johnson,1994
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 الحضور واالنتباه

 االهداف الفرعية الهدف العام
مر األ

 المستخدم
 الشرح التقييم

 ةقبطري بمفرده يجلس أن -1
 . مستقلة

 دقيقتين

 اجلس

 
قد يكون هذا الموضوع سهال بالنسبة لبعض األطفال، ولكنه 

 .صعب بالنسبة ألطفال آخرين

(: اختر كرسيا مناسبا للطفل، وضع الكرسي مباشرة 1خطوة )

 .خلف الطفل

(: أعط التعليمة اجلس، ثم ساعد الطفل حركيا بوضعه 2خطوة )

 .على الكرسي

 .فورا عند جلوسه (: كافئ الطفل3خطوة )

 (3-2) (: أوقف الطفل ساعده حركيا، ثم كرر الخطوة4خطوة )

(: بعد كل مرة تساعد بها الطفل على الجلوس حاول 5خطوة )

تخفيف المساعدة حتى يجلس وحده، كافئ الطفل كل مرة يجلس 
 .فيها، ثم باعد المسافة بين الطفل والكرسي

ذلك أجلسه بعنف  (: اذا نهض الطفل دون أن تقول له6خطوة )

 حتى يصبح خائفا من النهوض دون أوامرك.

  دقائق 5

  دقائق 10

  دقيقة 15

أن يلتفت   -2

 أستجابة لسماع أسمه .

 يلفت مرتين كل عشرة مرات

 اسم الطفل

 

  مرات كل عشرة مرات 5يلتفت   

  مرات من عشرات مرات 8يلتفت 

أن ينظر ويتصل  -3

سماع أمر )  ببصره عند
 أنظر إلى ( .

 ثانية 1

 انظر إلي

 

إن االستعداد لبدء التعلم يتضمن شيئين مهمين األول: هو تحقيق 
اتصال عيني بين الطفل والمدرب، والثاني: هو لفت انتباه الطفل 

 .إلى األشياء التي ترغب بتعليمها

 :انظر إلى

 .(: الطفل يجلس على الكرسي مقابلك1خطوة )

 .ثوان 10: 5التعليمة )انظر إلى( كل  (: قلل2خطوة )

(: كافئ الطفل بالمدح وبالطعام للنظرة الصحيحة إلى 3خطوة )

 .الوجه على األقل لـثانية فى البداية, ثم لثانيتين... الخ

(: اغلب األطفال لن ينظروا إليك عندما تقول انظر إلى, 4خطوة )

ن بي لذلك استعمل المعززات واحرص على أن تكون فى المسافة
عنبك وعين الطفل لجلب انتباه الطفل وال تطعمه إياها إال فى حال 

 .تركيز نظره إلى عيونك

(: خفف الصوت بالتدريج عند النجاح مرة بعد مرة 5خطوة )

 .حتى يصبح الصوت خافتا جدا

(: حتى يزيد أمد االتصال بالعين يجب اإلبطاء بإعطاء 6خطوة )

 المكافأة.

  ثانية 2

  ثانية 3

أن يستجيب  -4

 لألمر

  صفق
  

  سلم

 صالتاالستمرار في األ -5

البصري لمدة خمس ثواني 
 استجابة لسماع أسمه.

 ثواني 4
 اسم الطفل

 
 

  ثواني 5

عمل اتصال بصري  -6

استجابة لسماع أسمه أثناء 
 اللعب .

يتواصل بصريا مرتين كل عشرة 
 مرات تم سماع اسمة

 اسم الطفل

 

 
  مرات كل عشرة مرات 5 يلتفت 

  مرات من عشرات مرات 8يلتفت 
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عمل اتصال بصري  -7

 مسافة.من على 

عمل اتصال بصري من علي 
 مسافة نصف متر

 أنظر ألي

 

 
عمل اتصال بصري من علي 

 مسافة متر
 

عمل اتصال بصري من علي 
 مسافة نصف مترين

 

يقول نعم عندما يناديه  -8

 أحد .

 جزء من الوقت يقول نعم
 أسم الطفل 

 
 

  يقول نعم كل الوقت

أن يتصل ببصره خالل  -9

 المحادثة .

يتواصل ببصره اثناء المحادثة 
 جزء من الوقت

  
 

   يتواصل ببصرة كل الوقت

أن يتصل ببصره  -10

 أثناء التعلم الجماعي .

يتواصل ببصره اثناء المحادثة 
 جزء من الوقت

  
 

   كل الوقتيتواصل ببصرة 
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 التقليد

 االهداف الفرعية الهدف العام
األمر 

 المستخدم
 الشرح التقييم

أن يقلد حركات الجسم  -1

 الكبرى .

 أضرب على المنضدة -1
 صفق بيدك  -2
 لوح بيدك ) باى ( . -3
 ضع يدك ألعلى -4
 دب برجلك على األرض . -5
 أضرب بيدك على رجلك . -6
 هز رأسك .  -7
 أو ميل برأسك لألمام . -8
 لف بجسمك . -9
 غطي وجهك بيديك . -10
 أضرب على أكتافك . -11

 األمر  ) أفعل هذا (
 أقفز .  -12
 ربع يديك . -13
 أضرب على معدتك . -14
 أمشي . -15
 ضع يدك للخارج . -16
 خبط ) على الباب ( .  -17
 ضع يديك على وسطك . -18
 ضهما .أدعك يديك يبع -19
 أضرب على رأسك . -20

  أفعل هذا

 -: أجزاء البرنامج

أجلس على كرسي في مواجهة الطفل أحصل على حضور الطفل 
 " ) تأكد من إصغائه (قدم األمر " أفعل هذا

 . بينما قم بتقليد الحركة في نفس الوقت

حث الطفل على األداء الحركة ودعم االستجابة " قلل الحث 
م االستجابات المختلفة التي تظهر بأقل تدريجيا حتى يزول دع

مستوي من الحث .في النهاية دعم فقط االستجابات الضعيفة الغير 
 . محسوسة

 .كرسي: أجلس على                 الطلبات أقترح قبل *

: أرشد الطفل جسميا لكي يؤدى                  اقتراحات للحث* 
 االستجابة .

أن يقلد حركات ) أفعال  -2

 باستعمال أشياء  . (

 ضع المكعب في  العلبة . -1
 رن الجرس .  -2
 أدفع العربة اللعبة . -3
 لوح بالعلم . -4
 أضرب على الطبلة . -5
 البس القبعة . -6
 شخبط -7
 جفف فمك . -8
 أضرب بلعبة الشاكوش . -9
 هز الشخشخة . -10

 أطعم العروسة -11
 ضع التليفون على أذنك . -12
 الكوبأشرب من  -13
 أنفخ في الزمارة .  -14
 سرح شعرك . -15
 قم بحركات بالعروسة . -16
 دحرج اللعبة . -17
 ضع العملة في الحصالة . -18
 قبل العروسة . -19
 الصق ورقة . -20

 
 

  أفعل هذا

 -: أجزاء البرنامج

ضع شيئان متماثالن على المنضدة أجلس في مواجهة الطفل تأكد 
 ." دم له األمر " أفعل هذامن حضور انتباه الطفل ق

وفى نفس الوقت تقوم أنت بتقديم نموذج للفعل بأحد األشياء حث 
 الطفل على أداء الحركة بالشئ األخر ودعم أستجابتة

 . قلل الحث تدريجيا حتى يزول

 الحثدعم االستجابات المختلفة التي تظهر بأقل مستوى من  -

 .محثوثةغير النهاية دعم فقط االستجابات الصحيحة ال وفى

 .الحركات )للتحريك(أشياء لعمل  :المواد *

 .الكرسيأجلس على  الطلبات:مقترحات قبل  *

 : أرشد الطفل جسميا لكي يؤدى االستجابة . * مقترحات للحث
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 شبك يديك يبعضها . -1
 أفتح وأغلق يديك . -2
أنقر ) أضرب ( أصبعي  -3

 السبابة .
أنقر ) أضرب ( أصبعي  -4

 اإلبهام 
 طرقع أصابعك .  -5
 أدعك يديك يبعضها.  -6
 أضرب أصابع السبابة باإلبهام  -7
 أشر إلى أجزاء الجسم  -8
 أشر بأصبع السبابة باإلبهام  -9
 مد أصبع السبابة . -10
 ضع أصبع اإلبهام ألعلى .  -11
 قم بعمل عالمة السالم . -12

  أفعل هذا

 -: أجزاء البرنامج

الطفل وتأكد من حضوره )  أجلس على كرسي في مواجهة
إصغائه ( أذكر األمر ) أفعل ذلك (  بينما فى نفس الوقت قلد 

الحركة الدقيقة  حث الطفل ليؤدى الحركة ودعم االستجابة قلل 
 . الحث تدريجياً حتى يزول

ي مستوى من الحث ف تظهر بأقلدعم االستجابات المختلفة التي  -

 .محثوثةالغير النهاية دعم فقط االستجابات الصحيحة 

 لك(ذيجب أن يكون الطفل قد تعلمه قبل  )ما الطلب مقترح قبل *

  .الكبريكرسي وقلد الحركات  –أجلس على 

 : حث الطفل جسديا ليؤدى االستجابة .   * مقترحات للحث
 -: لمحة مساعدة

ضع في اعتبارك النمو المثالي ) التطور المثالي ( للحركة      
مج . كثير من األطفال تحت الثالثة سوف عدد تدريس هذا البرنا

 . يجدون صعوبة في تقليد الحركات الدقيقة

 

أن يقلد حركات الفم  -4

 والشفاه

 فتح الفم  . -1
 العق باللسان خارجاَ . -2
 ضم الشفتان . -3
 أخبط أسنانك يبعضها . -4
 أنفخ -5
 قبل . -كشر  –أبتسم  -6
 كشر -7
 .قبل8
 أرفع لسانك ألعلي .  -9
ضع أسنانك العليا علي الشفة  -10

 السفلي

  أفعل هذا

 -: أجزاء البرنامج

أجلس على الكرسي مواجهة للطفل وتأكد من الحضور " قدم 
األمر " أفعل هذا بينما في نفس الوقت قلد الحركة أمام الطفل حث 
الطفل لكي يؤدى الحركة ودعم االستجابة قلل الحث تدريجيا حني 

لمختلفة التي تظهر بأقل مستوى من يزول دعم االستجابات ا
  . الحث دعم فقط االستجابات الصحيحة الغير محثوثة

 -: مقترحات قبل الطلبات

أن يجلس على كرسي أن يتصل ببصره أن يقلد حركات الجسم 
 . ( الدقيقة –الكبري والصغرى 

  -: مقترحات للحث

بيدك أجعل ضم الطفل في نفس الشكل الصحيح للحركة  أستخدم 
  اد لكي تسهل  االستجابةمو

 مصاصة  لكي يخرج لسانه ويلعقها ( –مثال ) أداء نفخ البوق 

تقليد الحركات الكبرى  -5

 من وضع الوقوف

  أقفز من أعلى إلى أسفل -1

  لف -2

 .يديكأفرد  -3

 أمشي -4

  أجلس على األرض -5

 أضرب بيدك على األرض -6

  أطرق الباب -7

  أزحف -8

  سيأمشي حول الكر -9

  لف وسطك -10

  أجرى ثم قف -11

  أرفع قدم واحدة ألعلى -12

  نط / أحجل -13

 . قلد حركات طيران الطائرة -14

 . أزحف تحت المنضدة -15

 شوط الكرة . -16

  

 -: أجزاء البرنامج

قف أمام الطفل تأكد من الحضور ثم قل افعل هذا بينما قم أنت 
لطفل حث الطفل لكي على الفور بعمل الحركة الجسمية أمام ا

 . يؤدى الحركة ودعم االستجابة

  قلل االستجابات المختلفة التي تظهر بأقل مستوي من الحث 
  وفى النهاية دعم فقط االستجابات الصحيحة الغير مشوشة

 : المتطلبات القبلية *

 . إن يقلد الحركات الجسمية الكبرى إثناء الجلوس على الكرسي   

 : مقترحات للحث *

 إرشد الطفل جسمياً لكي يؤدى االستجابة .     
 : لمحة مساعدة *

أدى هذا البرنامج فى وجود شخص قائد يقوم بتشكيل        
 الحركات

تقليد حركات كبرى  -6

 متسلسلة
  أفعل هذا 1راجع هدف رقم 

 -: أجزاء البرنامج

أجلس علي كرسي فى مواجهة الطفل  –حركات الجسم  -1

" أفعل هذا " ثم قلد نموذج أمام الطفل  ؛ تأكد من الحضور قل
 حث الطفل رأسك(صفق ثم أخبط على  )مثال:الحركتان للجسم 
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لكي يؤدى الحركتان اللتان قدمتهما فى األمر .دعم االستجابة قلل 
الحث تدريجيا حتى يزول ودعم االستجابات المختلفة التي تظهر 

ات بأقل مستوي من الحث وفى النهاية دعم فقط االستجاب
 .مشوشةالصحيحة الغير 

 : لمحة مساعدة *
تأكد من تنوع أجزاء الحركات الجسمية المتتالية " مثال " إذا     

قمت بعمل حركة التصفيق باليدين ثم لمس األنف " درس للطفل 
حركات جسمية أخري تلي التصفيق مثل " التصفيق باليدين " إذا 

 فحاول أن تغيركان لطفك مشكلة فى الحركات الجسم المتتالية 
الحركات الجسمية والحركات الجسمية والحركات بواسطة الشئ 
مثال " ضع المكعب فى العلبة وأضرب بيديك على المنضدة قم 
بعمل نموذج للوظائف المتتالية والتي تتشابه مع الحركات التي 

 تؤدى فى الحياة الحقيقة أو الطبيعية .

تقليد حركات متسلسلة  -7

 باألشياء
  أفعل هذا 2دف رقم راجع ه

 :أجزاء البرنامج
ضع مجموعتان من  –الحركات باستعمال األشياء  -2

األشياء المعروفة للطفل على المنضدة )مثال: جرسان وعلمان( 
أفعل هذا ثم قم بعمل نموذج للحركة باألشياء حث الطفل لكي “قل 

يؤدى الحركتان باألمر الذي قدم له دعم االستجابة ودعم الحث 
جياً حتى يزول دعم االستجابات المختلفة التي تظهر بأقل تدري

 مستوي من الحث.
 وفى النهاية دعم االستجابات الصحيحة الغير مشوشة ..

 * المواد :   
 أشياء .           

 * مقترحات للمتطلب القبلي :  
 أرشد الطفل جسمياً لكي يؤدى االستجابة. -1      
الجسم الثانية وذلك كبداية لكي  قم بعمل نموذج الحركة -2      

 يؤدى الطفل حركة الجسم األولي.
أذكر الحركة التي تظهرها مثال إذا كنت تقليد حركة  -3      

 مسك أنفك ثم الخبط على رأسك قل 
) لمس    الفم ( " لمس الرأس " أثناء قيامك بعمل          

 الحركة وبالتدريج ابدأ بتقليل الحث اللفظي
 : عدةلمحة مسا *

تأكد من تنوع أجزاء الحركات الجسمية المتتالية " مثال " إذا     
قمت بعمل حركة التصفيق باليدين ثم لمس األنف " درس للطفل 
حركات جسمية أخري تلي التصفيق مثل " التصفيق باليدين " إذا 

كان لطفك مشكلة فى الحركات الجسم المتتالية فحاول أن تغير 
ركات الجسمية والحركات بواسطة الشئ الحركات الجسمية والح

مثال " ضع المكعب فى العلبة وأضرب بيديك على المنضدة قم 
بعمل نموذج للوظائف المتتالية والتي تتشابه مع الحركات التي 

 تؤدى فى الحياة الحقيقة أو الطبيعية .

تقليد حركات مقترنة  -8

 باألصوات

  . " أدفع عربة وقل " زووم  -1

للعبة أسفل سطح ضع مجسم  -2

 . " المنحضر وقل " وىى

 . أشرب من الكوب ثم تجشأ  -3

ضع سماعة التليفون على  -4

 . " األذان وقل " الو

 التقط أسد لعبة ثم قل " روار -5
" . 

  أفعل هذا

 -: أجزاء البرنامج

ضع مجموعة من األشياء متشابه على المنضدة أجلس فى الجهة 
المقابلة من المنضدة فى مواجهة الطفل وتأكد من الحضور قدم 

فعل هذا ثم قلد الحركة بالشئ األمر ) القي على الطفل ( األمر أ
مع إصدار الصوت المناسب للحركة مثال ) أدفع سيارة ثم قل 

 . زوم ( حث الطفل لكي يؤدى الحركة والصوت

 . دعم االستجابة وقلل الحث تدريجيا حتى يزول

 . دعم االستجابات المختلفة التي تظهر بأقل مستوي من الحث

  حة الغير مشوشةوفى النهاية دعم فقط االستجابات الصحي
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أضرب على المفاتيح بيانو لعبة  -6

 " ثم قل " ال ال ال

أجعل الضفدع تنط ثم قل "  -7

  " ريبت –ربيت 

لعبة على حرك التعبان ال -8

  " المنضدة ثم قل " س ؛ س ؛ س

.تظاهر بأنك تأكل ساندويتش  -9

 لعبة ثم قل " هام "

 : مواد *

 . أشياء 

 : مقترحات للمتطلب القبلي *

أن يتبع أوامر ذات خطوه واحدة وأن يقلد حركات باألشياء أن    
 . يقلد أصوات

 : مقترحات للحث *

 .الحركةأرشد الطفل جسديا لكي يؤدى  -1   

كرر األداء الصوتي أمام الطفل أثناء تأدية الطفل للحركة  -2   

 الشئ . بواسطة
 : لمحة مساعدة *

 نفذ هذا البرنامج أثناء لعبك مع الطفل          

 تقليد نماذج بالمكعبات -9
ضع مجموعة نماذج للمكعبات 

 واجعل الطفل يقلدك 
   أفعل هذا

 نسخ رسوم بسيطة -10
درب الطفل علي تقليد خطوط 

 ورسوم بسيطة بدون ترتيب
  أفعل هذا

دف اال عندما يتقن الطفل استخدام ان ال تستخدم هذا اله حاول 
 القلم 

  أفعل هذا 1راجع بند رقم  أن يقلد تتابع معقد-11

 -: أجزاء البرنامج

أجلس علي كرسي فى مواجهة الطفل  –حركات الجسم  -1

؛ تأكد من الحضور قل " أفعل هذا " ثم قلد نموذج أمام الطفل 
ل الطفالحركتان للجسم )مثال: صفق ثم أخبط على رأسك( حث 

لكي يؤدى الحركتان اللتان قدمتهما فى األمر .دعم االستجابة قلل 
الحث تدريجيا حتى يزول ودعم االستجابات المختلفة التي تظهر 

بأقل مستوي من الحث وفى النهاية دعم فقط االستجابات 
 .مشوشةالصحيحة الغير 

 : لمحة مساعدة *

لية " مثال " إذا تأكد من تنوع أجزاء الحركات الجسمية المتتا    
قمت بعمل حركة التصفيق باليدين ثم لمس األنف " درس للطفل 
حركات جسمية أخري تلي التصفيق مثل " التصفيق باليدين " إذا 

كان لطفك مشكلة فى الحركات الجسم المتتالية فحاول أن تغير 
الحركات الجسمية والحركات الجسمية والحركات بواسطة الشئ 

فى العلبة وأضرب بيديك على المنضدة قم مثال " ضع المكعب 
بعمل نموذج للوظائف المتتالية والتي تتشابه مع الحركات التي 

 تؤدى فى الحياة الحقيقة أو الطبيعية .

    أن يقلد لعب قرينه-12
المطلوب هنا ان يقوم الطفل بتقليد االطفال التي في مثل عمره 

 لتدريبحركيا ويمكنك الحصول علي اية اهداف سابقة ل

أن يقلد استجابات  -13

 قرنائه اللفظية
   

المطلوب هنا ان يقوم الطفل بتقليد االطفال التي في مثل عمره 
 لفظيا ويمكنك الحصول علي اية اهداف سابقة للتدريب
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 فهم اللغة

 االهداف الفرعية الهدف العام
األمر 

 المستخدم
 الشرح التقييم

ن يتبع تعليمات من أ -1

 ة واحدةخطو

 تعالى هنا  –قف   –أجلس  -1
 ضع يديك ألسفل  -2
بأي  –حرك يديك بعمل ) بأي  -3

) 
 أعطني حضن -4
 ضع يديك ألعلي . -5

 األمر  ) أفعل هذا (
 صفق بيديك -6
 أقفز –لف  -7
 أرمي هذا بعيدا  -8
 أغلق الباب  -9
 أعطيني قبلة من علي بعد  -10
لف يمينا بهدؤ ) لف تجاه  -11

 ء (الضو
 أحضر ورق توليت . -12
 لف علي أنغام الموسيقي . -13
 ضع علي الرف -14
 دب بقدمك علي األرض -15

  

 -أجزاء البرنامج :
أجلس على كرسي في مواجهة الطفل وتأكد من حضوره " قدم 

األمر " حث الطفل لكي يؤدى  االستجابة  ثم دعم االستجابة  قلل 
ابات المختلفة  التي تظهر الحث تدريجياً حني يزول دعم االستج

بأقل مستوي من الحث فى النهاية دعم فقط االستجابات الغير 
 محثوثة .

 : عناصر تحتاجها لألوامر   المواد
 : لألمر الثاني   أجلس على كرسي مقترحات قبل الطلبات 

 أرشد الطفل جسمنيا لكي يؤدى االستجابة -: مقترحات للحث
 . لمحة مساعدة

التعليمات التي من المحتمل أن نطلب من الطفل  أنتخب ) أختار (
  أدائها ضمن القطعة من خالل اليوم

اختيار تعليمات من المحتمل أن تستخدمها مع طفلك ضمن  -
 جلسة التدريس بحيث تمدك بفروض طبيعية للحفظ والتعميم .

. أن يتعرف على أجزاء 2

 الجسم

أنف  –فم  –معدة  –قدم  –رأس 
 رجل –عين  –

 –وجه  –يد  –أكتاف  –شعر 
 أصابع –ذراع 

. 
 
 

أشر علي 
 أو ألمس

 

 -أجزاء البرنامج : -

أجلس على الكرسي في مواجهة  –أن يعرف أجزاء الجسم  
  الطفل تأكد من حضور الطفل ثم أذكر األمر

ألمس ) جزء من أجزاء الجسم ( .حث الطفل لكي يلمس الجزء   
 . تالصحيح في جسمه أو جسمها ودعم االستجابا

قلل الحث تدريجيا حني يزول ودعم االستجابات المختلفة التي 
تظهر بأقل مستوي من الحث  وفى النهاية دعم فقط االستجابة 

 الصحيحة الغير محسوسة .
 -: مقترحات قبل الطلبات

 .واحدةأن يتبع خمس تعليمات من خطوة  -1

 .مألوفةأن يعرف جزء من الجسم ويحدد أسماء أشياء  -2

 -: للحث مقترحات

قلد االستجابة أمام الطفل أو ارشد الطفل جسميا لكي يؤدى  -1

 .االستجابة

 قلد أمام الطفل االستجابة الصحيحة . -2

 -: لمحة مساعدة *

في البداية أختر أجزاء للجسم التقترب أوضعها ) أماكنها ( من 
  بعض مثال

 )  بداية علم الرأس والقدم قبل أن تعلم األنف واألعين (
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 . أن يتعرف على األشياء3

 –طائرة  –أتوبيس  –عربية 
عربية  –قطار  –سفينة  –مترو 
 تفاح –برتقال  –دراجة  –إسعاف 

 –جوافة  –موز  –فراولة  –
 –عنب  –خوخ  –بطيخ  –مانجو 

 –عصفور  –بطة  –نعامة  –ديك 
 –طاووس  –ببغاء  –حمامة 

 –خيار  –فلفل  –بسلة  –غراب 
طماطك  –خس  –جزر  –كوسة 

 –فاصوليا خضراء  –بامية  –
قلقاس  –ثوم  –بصل  –باذنجان 

أرنب  –بقرة  –حصان  –أسد  –
 –زرافة  –فيل  –قطة  –كلب  –

كانجرو  –خروف  –سيد قشطة 
حمار  –قرد  –قنفد  –ثعبان  –

 –نمر  –وحيد القرن  –وحشى 
 –اخطبوط  –سمكة  –سلحفاه 

 –ثالجة  –ضفدع  –سمك قرش 
 –سرير = كرسى  –كنبة 

 –مشبك  -دوالب –تليفزيون 
 –مروحة  –قصافة  –مقص 
 –كمبيوتر  –ترابيزة  –مكواة 
ملعقة  –شماعة  –مرآة  –تليفون 

كوب  –طبق  –سكينة  –شوكة  –
 –خالط  –بوتاجاز  –حلة  –

 –فرشاة أسنان  –حمام  –مقشة 
فوطة  –مناديل  –معجون أسنان 

 –دش  –ليف استحمام  –مشط  –
 –فرشاة شعر  –صابونة  –انيو ب

تي  –حزام  –كوتش  –جزمة 
 –بنطلون  –شورت  - -شيرت 
 جاكيت –جيبة  –فستان  –شراب 

ة ساع –توكة  –بالطو  –بلوفر  –
 –كراسة  –أسورة  –خاتم  –يد 
سبورة  –ممحاة  –مسطرة  –قلم 
 –بابلز  –شنطة  –ألوان  –

 –مكعبات  –بالونة  –عروسة 
 –شيبسى  –كرة  –موبايل 

 –لبن  –عصير  –بسكيوت 
بطاطا  –سمك  –فراخ  –بيبسى 

 مكرونة –رز  –بطاطس  –

  أعطني

 -: أجزاء البرنامج

  أن يتعرف على األشياء -1              

ضع أشياء على المنضدة أمام الطفل وتأكد من حضور الطفل قل 
له أعطيني ) أسم الشئ ( حث الطفل لكي يناول لك الشئ ودعم 

 . ستجابة قلل الحث تدريجيا حتي يزولاال

دعم االستجابات المختلفة التي تظهر بأقل مستوي من الحث في  -
 النهاية دعم فقط االستجابات الصحيحة الغير محسوسة .

 -: يقترح قبل الطلبات

 .متماثلةأن يطابق أشياء  -1

 أمر من خطوة واحدة . 15أن يتبع  -2

 -: مقترحات البحث

 جسميا لكي يناولك الشئ . أرشد الطفل -1

 -: لمحة مساعدة

 : أختار األشياء التي تتناسب وطفلك علي سبيل المثال

إذا كان طفلك يفضل عرائس أو العاب معينة مثل العصفور الكبير 
 . أو العرائس كأشياء أولية للتعليم

 -: بعض األشياء األولي البد أن تختلف أصوتها مثال -

 . وكتاب فلهما نفس الصوتال تعلم موز ولوز أو باب 

إذا كان طفلك لدية مشكلة في فهم وتحديد أسماء األشياء حاول أن 
 تعلمه أشياء متعلقة باألوامر

) من خالل أوامر ( أحضر المنديل وأرمي الكرة تدريجياَ قرب  
  األشياء ببغضها وغير األمر

 ) أعطيني المناديل أو أعطيني الكرة (

 . أن يتعرف على الصور4

يشيرا إلى  ) يشير إلى الصورة 
 الصحيحة (

المجموعات صور استخدم 
 الضمنية

  أشر الي 

 -: أجزاء البرنامج

ضع صور على المنضدة أمام الطفل وتأكد  الصور:أن يعرف  -1

إلى .....أسم  )يشيرامن حضور الطفل وانتباهه وقدم له األمر 
عم دالعنصر في الصورة ( حث الطفل لكي يشيرا إلى الصور و

 . االستجابة قلل الحث تدريجياً حتى يزول

دعم االستجابات المختلفة التي تظهر بأقل مستوي من الحث وفي 
 النهاية دعم فقط االستجابات الصحيحة الغير محسوسة .

  -: مقترح قبل الطلبات
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 .متماثلةأن يطابق صور  -1

 10خطوة من التعليمات وأن يعرف من  15:  10أن يتبع  -2

 .شئ  15:

 -: مقترحات للحث

 أرشد الطفل جسديا لكي يشير إلى الصورة . -1

 -: لمحة مساعدة

أبدا بصورة فوتوغرافية لألشياء التي قد تعلم الطفل تعريفها 
 الصور البد وأن تكون واضحة الرؤية

مثال : صورة التفاحة البد وأن تكون تفاحة واحدة على عكس  ) 

 (التفاح على الشجرة

افية لألشياء المتعلقة بالطفل مثل ) صورة الصورة الفوتوغر
 صورة حذائه ( سوف تساعد على تعميم الحث  . –سرير

 
 
 
 
 

أن يتعرف على  .5

 األشخاص المألوفين

صور فوتوغرافية لألشخاص 
 المألوفين

  أذهب إلى

 -: أجزاء البرنامج

التعرف على الصور : ضع الصور على المنضدة أمام  -1

ه ) إصغاؤه ( وأذكر األمر ) أشر إلى ( الطفل ؛ تأكد من حضور
 . .... أسم الشخص

حث الطفل لكي يشيرا إلى الصور الصحيحة ودعم االستجابة 
 . وقلل الحث تدريجياً حتى يزول

دعم االستجابات المختلفة التي تظهر بأقل مستوي من الحث وفى 
 . النهاية دعم فقط االستجابات الصحيحة الغير محثوثة

ألشخاص مع األشخاص المألوفين في التعريف با -2

 .الحجرة

أجلس على الكرسي في مواجهة الطفل ؛ تأكد من الحضور واذكر 
 . المألوفالشخص  أسم األمر ) أذهب إلى ..... (

حث الطفل لكي يمشي إلى الشخص المعروف ) دعم االستجابة ( 
وقلل الحث تدريجياً حتى يزول دعم االستجابات المختلفة التي 

دعم فقط االستجابات  –أقل مستوى من الحث فى النهاية تظهر ب
الصحيحة الغير محثوثة في النهاية دعم فقط االستجابات السليمة 

 .الغير محثوثة

 .المألوفينصور فوتوغرافية لألشخاص  المواد: •

 : مقترح قبل الطلبات •

 .متماثلةأن يطابق صور  .1

األشياء تعليمات من خطوة واحدة ويعرف  10أن يتبع  .2

 فى الصور
 : مقترحات للحث •

 أرشد الطفل جسمياً لكي يؤدى االستجابة .
 : لمحة مساعدة **

 : قبل التدريس

صف صورتين ألشخاص مألوفين أستخدم صور األشياء 
)كعوامل جاذبة للطفل ( أبدأ بصورة واضحة للشخص ثم 
الصورتان لألشياء أضف بالتدريج صور أكثر ألشخاص 

 . مختلفين
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اضطرب تعرف طفلك على األشياء المألوفين حاول استخدام إذا 
الصور الفوتوغرافية كعوامل البحث بمسك الصور عند تقديم 

 األمر أذهب إلى ......

. إتباع أوامر الفعل ) أن 6

يقوم بأفعال استجابة لألمر 
) 

المقصود هنا ان يتبع الطفل اوامر 
 مختلفة مكونة من افعال مثل : 

 أشرب -
 ألعب -
  أرسم -
 لون  -
 ادفع  -
 أركل -
 قم باألكل -
 نام -
 اخبط  -
 أحمل -
 أرفع -
 وهكذا -

  

 -: أجزاء البرنامج

أجلس على كرسي في مواجهة الطفل وتأكد من حضوره " قدم 
األمر " حث الطفل لكي يؤدى  االستجابة  ثم دعم االستجابة  قلل 
الحث تدريجياً حني يزول دعم االستجابات المختلفة  التي تظهر 

الحث فى النهاية دعم فقط االستجابات الغير  بأقل مستوي من
 . محثوثة

   : عناصر تحتاجها لألوامر المواد
  لألمر الثاني   أجلس على كرسي مقترحات قبل الطلبات :

 أرشد الطفل جسمنيا لكي يؤدى االستجابة -: مقترحات للحث
 . لمحة مساعدة

فل الطأنتخب ) أختار ( التعليمات التي من المحتمل أن نطلب من 
  أدائها ضمن القطعة من خالل اليوم

اختيار تعليمات من المحتمل أن تستخدمها مع طفلك ضمن  -
 جلسة التدريس بحيث تمدك بفروض طبيعية للحفظ والتعميم .

. أن يتعرف على األفعال 7

 في الصور

 .الوقوف –

 .الجلوس –

 .التصفيق –

 التلويم ) باي باي ( –

 .الطعام –

 .الشراب –

 .فزالق –

 .االحتضان –

 .التقبيل –

 .النفخ –

 .النوم –

 .الطرق –

 .القراءة –

 .الرسم –

 .الصياح –

  الغسيل –

 .الرمي –

 .المشي –

 الشوط . –

 أظهر لي
 أشر إلى

 

 -: أجزاء البرنامج

 .)فعل(أن يتبع التعليمات الشفهية  -1

أجلس على كرسي في مواجهة الطفل ؛ ضع مواد ضرورية ) 
نضدة ) األشياء األساسية التي يعرفها الطفل في هامة ( على الم
 . متناول يد الطفل

وضح  –تأكد من حضور وانتباه الطفل وأذكر األمر ) أظهر لي 
أفعل ( حث الطفل لكي يؤدى الحركة ) الفعل ( دعم  –لي 

 . االستجابة

 .يزولقلل الحث تدريجياً حتى  -

ي ي من الحث فدعم االستجابات المختلفة التي تظهر بأقل مستو -

 .محثوثةالنهاية دعم فقط االستجابات الصحيحة الغير 

 .الصورأن يتعرف على األفعال فى  -2

ضع صورة على المنضدة أمام الطفل تأكد من حضوره وأضغائه 
  .... وأذكر األمر أشر إلى

) الفعل ( حث الطفل لكي يشيرا إلى الصور الصحيحة ودعم 
 . االستجابات

دعم االستجابات المختلفة التي  –ياً حتى يزول قلل الحث تدريج -

تظهر بأقل مستوى من الحث فى النهاية دعم فقط االستجابة 
 .محثوثةالصحيحة الغير 

أشياء يحتاجها لكي يتبع الحركات ولكي يتبع الفعل فى  -المواد : -

  الصورة
 : مقترحات قبل الطلبات -

 .واحدةتعليمات من خطوة  10أن يتبع  -1

 .الصوريعرف أن  -2

 : مقترحات للحث -

 قم بعمل نموذج ) بذكر أو تحديد أسم الحركة ( . -1

 : لمحة مساعدة **

 . أبدأ بالحركات التي تعلمها طفلك من قبل

 . التعليمات ذات الخطوة الواحدة -مثال :

 درس أظهر إلى الوقوف وذلك في حالة تعلمه الوقوف -مثال :
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. أن يتعرف على األشياء 8

 لبيئةفي ا

 منضدة –

 كرسي –

 شباك –

 أرض –

 حائط –

 .باب –

 سجاد –

 مصباح ) ضوء ( –

  ساللم –

  ستارة –

 .ثالجة –

 توليت –

 حوض –

 سرير –

 دوالب . –

  المس ال

 -: أجزاء البرنامج

 .بيئيأن يعرف الطفل شئ   (1)              

أجلس على كرسي في مواجهة الطفل ؛ تأكد من الحضور ؛ قدم 
المس األمر أل) الشئ في البيئة ( حث الطفل لكي يمشي  األمر

 . ويلمس األشياء ؛ دعم االستجابة

 . قلل الحث تدريجياً حتى يزول

دعم االستجابات المختلفة التي تظهر بأقل مستوي من  -
 الحث في النهاية دعم فقط االستجابات الصحيحة الغير محثوثة .

 : مقترحات قبل الطلبات

 يمات من خطوة واحدة ويعرف األشياء .أن يتبع تعل-أ
 : مقترحات للحث

 أرشد الطفل جسمياً لكي يؤدي االستجابة . -1

 : لمحة مساعدة *

 
للحث أبدأ بتقريب الطفل من األشياء وبعد ذلك قلل المسافة        

 بين الطفل والشئ .
 

. أن يشير إلى صور في 9

 كتاب
  أشر إلي كتب مصورة

 -: أجزاء البرنامج

قدم للطفل صفحة في كتاب مصور أذكر األمر أشر إلي )        
أسم العنصر ( حث الطفل لكي يشيرا إلي الصور الصحيحة ودعم 

 . االستجابة قلل الحث تدريجياً حتي يزول

دعم االستجابات المختلفة التي تظهر بأقل مستوي من الحث فى 
 . النهاية دعم فقط االستجابات الصحيحة الغير محثوثة

  : كتب مصورة المواد •

 : مقترحات قبل الحث •

أرشد الطفل جسمياً باإلشارة أبدا بكتب مصورة والتي تحتوي 
 على عدد محدود من العناصر بكل صفحة .

 : لمحة مساعدة *

رتب صور األشياء التي يعرفها طفلك فى اليوم صور خاص به 
كنة مملكي يشيرا إليها وعمم المهارات بأقل تراكيب ) تعقيدات ( 

  وفى سياقات طبيعية أكثر
 مثال : ) أثناء النظر إلى كتاب وقت النوم (

. أن يتعرف على 10

 استعمال األشياء

 أكتب ب / قلم رصاص –

 أشرب من / الكوب –

 أكل ب / الشوكة –

 أقص ب / المقص –

 أقرأ / الكتاب –

 أنام فى / السرير –

 أجلس على / الكرسي –

 أتكلم في / التليفون –

 ألون ب / قلم الفحم –

 أغسل ب / الصابون –

 أكنس ب / المكنسة –

أنف ) أمسح أنفي  –

 بالمناديل (
 أرمي / الكورة –

أسرح شعري ب /  –
 المشط

  ماذا أنتب

 -: أجزاء البرنامج

 : تعريف الشئ بوظيفته -1

وضع الشئ أو الصورة على منضدة أمام الطفل ؛ تأكد من 
 الحضور وقدم األمر

  (؟ت ..... أن بماذا) 

: ) بماذا تكنس ؟ ( حث الطفل لكي يشيرا إلى الصورة أو  مثال
  الكلمة الصحيحة دعم االستجابة وقلل الحث تدريجياً حتى يزول

دعم االستجابات المختلفة التي تظهر بأقل مستوي من  -
 الحث في النهاية دعم فقط االستجابات الصحيحة الغير محثوثة .

 : أشياء المواد

 : حات قبل الطلباتمقتر *

 .واحدةأن يتبع تعليمات ذات خطوة  -1

 أن يعرف األشياء ويتبع التعليمات الشفهية . -2

 : لمحة مساعدة *
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أستخدم فقط األشياء التي عرضها طفلك فى برنامج األشياء 
مثال : ) تأكد من أن طفلك  –المعرفية / ببرنامج صور معرفة 

 له وظيفته .يستطيع تعريف الشاكوش قبل أن ندرس 

. أن يتعرف على 11

 الملكية

المس ) جزء من الجسم خاص  -1

 بشخص ما (
 جزء من الجسم أو المالبس   -2

  ألمس

 -: أجزاء البرنامج

مع شخص معروف للطفل وأقف أمامه ؛  –أن يعرف الملكية  -1

 – للشخص –قدم األمر المس 

ي ( ) جزء من الجسم أو المالبس ( ) مثال : المس قميص مار
حث الطفل يلمس الجزء الصحيح من الجسم أو الملبس ودعم 

االستجابة وقلل الحث تدريجياً حتى يزول دعم االستجابات 
 المختلفة التي تظهر بأقل مستوي من الحث .

 : يقترح قبل الطلبات *

أن يتعرف أجزاء الجسم أو المالبس وأشخاص معرفين له )  -1

 شخصياً ( .
 : مقترحات للحث *

رشد الطفل جسمياً لكي يشيرا إلى الجزء الصحيح من الجسم أ -1

 .المالبسأو 

 تقليد االستجابة أمام الطفل . -2

 

. أن يتعرف على 12

 األصوات في البيئة

أن يشير إلى الصورة المطابقة 
 للصوت

ماذا تسمع 
 ؟

 

 -: أجزاء البرنامج

ضع صورة أو عدة  –أن يشير إلى صورة شئ يسمع صوته  -1

المنضدة أمام الطفل شغل صوت على شريط كاسيت  صور على
أسال الطفل " ماذا تسمح " حث الطفل لكي يشير إلى الصورة 

دعم  –المطابقة للصوت .قلل الحث تدريجياً حتى يزول 
االستجابات المختلفة التي تظهر بأقل مستوي من الحث وفى 

 . النهاية دعم االستجابات الصحيحة الغير محثوثة

شغل صوت على شريط كاسيت –أسم الصوت أن يحدد  -2

أطرح السؤال " ماذا تسمع " حث الطفل لكي يحدد أسم الصوت 
دعم االستجابات المختلفة التي  –قلل الحث تدريجياً حتي يزول 

تظهر بأقل مستوي من الحث فى النهاية دعم فقط االستجابات 
 . الصحيحة التي تظهر بدون حث

 . الكاسيت: أصوات بيئية وشريط  األدوات

 : يقترح قبل الطلبات *

 .والحركاتأن يعرف الصور  -1

 .والحركاتأن يحدد أسماء الصور  -2

 :مقترحات للحث *

قلد االستجابة أمام الطفل أو حث الطفل جسديا لكي يشيرا إلى  -1

 .الصحيحةالصورة 

 قلد االستجابة الصحيحة أمام الطفل -2

التعرف على  - 12

 الحجرات

 المطبخ -1
 حجرة النوم -2
 الحمام -3
 حجرة العائلة / الصالة -4
 غرفة الطعام / السفرة -5
 الجراج -6
 حجرة األخ / األخت -7
 حجرة اللعب -8

  ذهب إلىأ

 أجزاء البرنامج
اجلس أو قف فى مواجهة الطفل  ----أن يعين مكان الحجرات  -1

)اسم الحجرة(.  ---وتأكد من الحضور. قدم األمر "أذهب الى" 
الطفل لكى يمشى فى الحجرة الصحيحة ثم دعم االستجابة  حث

وقلل الحث تدريجيا حتى يزول. دعم االستجابات المختلفة التى 
تظهر بأقل مستوى من الحث. فى النهاية دعم االستجابات 

 الصحيحة الغير مشوشة.
 االستجابة : 

 أن يسير إلى الحجرة الصحيحة
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التعرف على المشاعر -13

 واالنفعاالت

 سعيد -أ
 حزين -ب
 غاضب -ت
 مندهش -ث
 مفزوع -ج
 نعسان -ح
 مريض -خ
 خائف -د
 يبكى -ذ

  أشر إلي
يمكنك استخدام صور المشاعر المتوفرة لديك لكي يشير اليها 

 الطفل

التعرف على األماكن  - 14

. 

 موقف سيارات -1

 حديقة الحيوان -2

 مكتبة  -3

 شاطىء  -4

 مزرعة -5

  مدرسة -6

 ركسي -7

 مطار -8

  مدينة -9

 مطعم -10

 محل بقالة -11

 غابة -12

 محيط مائى -13

 مستشفى -14

  فصل -15

  ملعب -16

 محطة قطار -17

 حفل عيد ميالدك -18

 متحف -19

 عيادة طبيب األسنان -20

  أشر الى

 أجزاء البرنامج
ضع صور ألماكن على المنضدة أمام  –أن يعرف األماكن  -1

ضور ثم قل "أشر الى ــــــ" حث الطفل لكى الطفل، تأكد من الح
يشير الى اصورة الصحيحة ودعم االستجابة. قلل الحث تدريجيا 

حتى يزول، دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى 
 من الحث. فى النهاية دعم فقط االستجابات الصحيحة الغير مح

 .المواد: صور فوتوغرافية ألماكن

 :القبلىمقترحات للمتطلب  *

 .أن يعرف الصورواألشياء البيئية والحجرات -1

 :مقترحات للحث *

قم بأداء االستجابة امام الطفل أو أرشد الطفل جسميا لكى  -1

 يشير الى الصورة..
 :لمحة مساعدة

 أستعمل صور ألماكن يتردد عليها طفلك

اتباع تعليمات من  -15

 خطوتين

1- 

2-  

3-  

4-  

5-  

6-  

7-  

8-  

9-  

10- 

  

 أجزاء البرنامج
اجلس على كرسى فى مواجهة الطفل، تأكد من الحضور قدم امر 

للطفل من خطوتان حث الطفل لكى ينفذ التعليمات فى األمر 
المقدم دعم االستجابة. قلل الحث تدريجيا حتى يزول، دعم 

االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث. فى 
 .ات الصحيحة الغير محثوثةالنهاية دعم فقط االستجاب

 
 :المواد *

 .عناصر نحتاجها لتنفيذ األوامر

 :المتطلب القبلى *

 .أن ينفذ أوامر من خطوة واحدة، ويقلد حركات للجسم متالية

 :مقترحات للحث *

أرشد الطفل جسميا لكى يؤدى االستجابة أو قم بعمل االستجابة  -1

  .أمام الطفل

ر عندما ينتهى من تنفيذ الجزء أذكر الجزء الثانى من االم -2

 .األول وبالتدريج ابدأ بذكر الجزءان معا

حدد كالمك عند تقديم االمر على سبيل المثال أذكر "المس  -3

الرأس، المس األنف" بدال من أن تقول "المس رأسك وأنفك" 
 وبالتدريج ابدأ بأضافى كالم لتحسين االتقان والدقة.
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 :لمحة مساعدة

قد اتقنها بالفعل لتكوين أوامر من خطوتان، جمع أوامر واحدة 
تأكد من تنوع أو اختالف األومر المتكون من خطوتان مثال: "اذا 
منت تدرس للطفل )صفق بيدك ثم المس أنفك" "فدرس أمر اخر 

من خطوتان يستعمل فيها التصفيق باليدين على سبيل المثال 
لة "صفق بيدك ثم لوح باى باى" درس أوامر من خطوتان متص

ببعض فهذا سيكون مناسب لطفلك مثال "احضر الكرة ثم رميها 
 فى السلة أو صوبها فى السلة".

 يعطي شيئين -16

 –طائرة  –أتوبيس  –عربية 
عربية  –قطار  –سفينة  –مترو 
 تفاح –برتقال  –دراجة  –إسعاف 

 –جوافة  –موز  –فراولة  –
 –عنب  –خوخ  –بطيخ  –مانجو 

 –عصفور  –بطة  –نعامة  –ديك 
 –طاووس  –ببغاء  –حمامة 

 –خيار  –فلفل  –بسلة  –غراب 
طماطك  –خس  –جزر  –كوسة 

 –فاصوليا خضراء  –بامية  –
قلقاس  –ثوم  –بصل  –باذنجان 

أرنب  –بقرة  –حصان  –أسد  –
 –زرافة  –فيل  –قطة  –كلب  –

كانجرو  –خروف  –سيد قشطة 
حمار  –قرد  –قنفد  –ثعبان  –

 –نمر  –يد القرن وح –وحشى 
 –اخطبوط  –سمكة  –سلحفاه 

 –ثالجة  –ضفدع  –سمك قرش 
 –سرير = كرسى  –كنبة 

 –مشبك  -دوالب –تليفزيون 
 –مروحة  –قصافة  –مقص 
 –كمبيوتر  –ترابيزة  –مكواة 
ملعقة  –شماعة  –مرآة  –تليفون 

كوب  –طبق  –سكينة  –شوكة  –
 –خالط  –بوتاجاز  –حلة  –

 –فرشاة أسنان  – حمام –مقشة 
فوطة  –مناديل  –معجون أسنان 

 –دش  –ليف استحمام  –مشط  –
 –فرشاة شعر  –صابونة  –بانيو 

تي  –حزام  –كوتش  –جزمة 
 –بنطلون  –شورت  - -شيرت 
 جاكيت –جيبة  –فستان  –شراب 

ة ساع –توكة  –بالطو  –بلوفر  –
 –كراسة  –أسورة  –خاتم  –يد 
سبورة  –ممحاة  –مسطرة  –قلم 
 –بابلز  –شنطة  –ألوان  –

 –ت مكعبا –بالونة  –عروسة 
 –شيبسى  –كرة  –موبايل 

 –لبن  –عصير  –ت ويبسك
بطاطا  –سمك  –فراخ  –بيبسى 

 مكرونة –رز  –بطاطس  –
 

أعطنى ــ و 
 ــ

 

 أجزاء البرنامج
ضع أشياء متنوعة على المنضدة. تأكد من الحضور ثم قدم األمر 

ـ" مثال )اعطنى الكرة والعربة( حث الطفل لكى "أعطنى الـ و ال
يناولك كال الشيئين، دعم االستجابة. قلل الحث تدريجيا حتى 
يزول، دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من 

 .الحث. فى النهاية دعم فقط االستجابات الصحيحة الغير محثوثة

 
 أشياء:المواد *

 :مقترحات للمتطلب القبلى *

 .ينفذ أوامر من خطوتان وأن يعرف األشياءأن 

 :مقترحات للحث *

أرشد الطفل جسديا لكى يناولك كال الشيئين، قل اسم الشىء  -
األخر عندما يصل طفلك الى الشىء األول بالتدريج ابدأ بطلب 

 الشيئان معا فى نفس الوقت.
 :لمحة مساعدة

يديه  احث طفلك لكى يسترد الشيئان وفى نفس الوقت يستعمل كلت
مثال: "احد األشياء فى يد والشىء اآلخر فى اليد االخرى" اذا 
كان لدى طفلك مشكلة فى اجراء هذا البرنامج فحاول ان تحدد 

كالمك عنما تذكر االمر مثال: "قل )كرة، عربة( بدال من 
)اعطنى الكرة والعربة( "تأكد من ان تطلب من طفلك استعادة 

 ى مثال "احضر حذاءك وشرابك"الشيئان فى سياق الكالم الطبيع
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  لى حضرا  يستعيد أشياء ال يراها-17

 اجزاء البرنامج :
أشياء ال يراها ــ اجلس على كرسى فى مواجهة الطفل وتأكد من 

لى ــ )اسم الشىء(" )مثال:  حضرالحضور ثم اذكر األمر "ا
الشىء معتمدا )تبعا( لصفته  يحضرتفاحة( حث الطفل لكى 

ه )مثال: انها حمراء وتستطيع ان تاكلها وهى ووظيفته ومجموعت
فاكهة( دعم االستجابة قلل الحث بزيادة توالى وتكرار المحاوالت 

ودعم بطرق مختلفة االستجابات التى تظهر بأقل مستوى من 
 .الحث. فى النهاية عم فقط االستجابات الغير مشوشة

 
 أشياء :المواد *

 :مقترحات للمتطلب القبلى *

 يعرفاألشياء التى يراها وان  يحضريراها: ان  أشياء ال -1

 اسماء المجموعات والصفات والوظائف 
 :مقترحات للحث *

 الطفل مقم بوصف األشياء اما
 :لمحة مساعدة

ابدأ بعدد قليل من األشياء يراها الطفل وفى نفس الوقت تكون 
الصفات واضحة االختالف والوظائف ومختلفة )مثال: عنصر 

ر أحدهما يؤكل وآلخر يمكن أن نلعب به( أخضر وعنصر أصف
وبزيادة الوقت قم بزيادة عدد اشياء المتشابهة )مثال: أنا أفكر فى 

مكان يمكن ان نسبح فيه ونلعب بالرمال( وكذلك يمكن وصف 
ناس )أشخاص( )مثال: أنا أفكر فى شخص ما ذو شعر أسود، 

 وهى فتاة تلعب معك كل يوم سبت(
ما وعليك ان تعرف  شئلك  يحضر فى النهاية درس لطفلك ان

 .فى من يفكر

ىء الش أحضر ليمر التى تلقيها على الطفل )مثال: اواألنوع فى 
 الذى ــ أو أشر الى الشىء الذى ــ(

التعرف على الصفات  -18

 المميزة لألشياء

 
 
 

 كبير/ صغير -1

 
 مبلل/ جاف -2

 ساخن/ بارد -3

 نظيف/ قذر -4

 طويل/ قصير -5

 فثقيل/ خفي -6

 فارغ/ مملوء -7

 خسن/ ناعم -8

 صغير السن/ عجوز -9

 قديم/ جديد -10

 طويل/ قصير -11

 بدين/ نحيف -12

 توح/ مغلقفم -13

  

 أجز اء البرنامج
ضع على المنضدة أمام الطفل شيئان  –أن يعرف الوصف  -1

متشابهان فى كل شىء ما عدا شىء واحد واضح ف الوصف 
كبيرة واالخرى صغيرة( تأكد )مثال: عربتان نصف نقل، واحدة 

من الحضور ثم اذكر األمر "أشر الى ــــــ )الصفة( ـــ الشىء(". 
)مثال أشر الى العربة الكبيرة( حث الطفل لكى يشير الى الشىء 
الصحيح ثم دعم االستجابة. قلل الحث تدريجيا حتى يزول، دعم 

االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث. فى 
 .نهاية دعم فقط االستجابات الصحيحة الغير محثوثةال

 :المواد

 لصفاتاوصور تضح أشياء تختلف فى  الصفاتأشياء تختلف فى 
 :مقترحات للمتطلبات القبلية

أن يعرف أشياء وصور أشخاص مألوفين وأشياء بيئية والوان  -1

 .وانفعاالت

أن يعرف الصفات، أن ويحدد أسماء الصور وأشخاص  -2

 .وانفعاالتوأشياء بيية والوان  مالوفين

 :مقترحات للحث *

 .أرشد الطفل جسميا لكى يشير الى الصورة -

 فة امام الطفل وكذلك حدد األسم.صقم بذكر ال -
 المطلوب : 

 أن يشير الى الصفة الصحيحة
 :لمحة مساعدة
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ال تذكر اسم الشىء عندما تدرس للطفل الصفة )مثال: قل "أشر 
 ان تقول الى الكبير" بدال من

 "اشر الى العربة الكبيرة"(.

التعرف على -19

 المساعدين في المجتمع

 
 رجل المطافى -1

 رجل البوليس  -2

 المدرس -3

 الفالح  -4

5- garbage man 
  الحالق -6

 النادل/ السائق  -7

 سائق التوبيس -8

 الطيار -9

 الطبيب -10

 الممرضة -11

 سائق الشاحنة -12

 طبيب األسنان -13

 الطباخ/ الطاهى -14

  

 أجزاء البرنامج
ضع صورة أو عدة صور  –أن يعرف األشخاص المساعدين  -1

ألشخاص على المنضدة أمام الطفل تأكد من الحضور ثم اذكر 
األمر "أشر الى ــ )أسم الشخص المساعد(". حث الطفل لكى 
يشير الى الصورة الصحيحة. دعم االستجابات ابمختلفة التى 

توى من الحث وقلل الحث تدريجيا حتى يزول، فى تظهر بأقل مس
 .النهاية دعم فقط االستجابات الصحيحة الغير مشوشة

 صور ألشخاص مساعدين فى المجتمع :المواد *

 :مقترحات للمتطلبات القبلية *

أن يعرف الصور واألشخاص المساعدين وأشياء بيئية  -1

 ومناظر
 :مقترحات للحث *

الطفل وارشد الطفل جسديا لكى يشير  قم بعمل االستجابة أمام -

  الى الصورة
 االستجابة المطلوبة:

 أن يشير الى الصورة الصحيحة
 :لمحة مساعدة•

تأكد أن يشير الى الشخص المساعد فى المجتمع عندما تخرج 
 بطفلك فى الشارع

التظاهر )بعمل  -20

 اشياء(.

 
  الشرب -1

 تسريح الشعر -2

 غسل الوجه -3

  عسل اسنان -4

 لعق آيس كريم -5

  قيادة لسيارات -6

 النعاس -7

 لبس قبعة -8

 ثعبان -9

 أسد -10

 كلب -11

 قرد -12

 ضفدع -13

 أرنب  -14

  تظاهر بأنك

 أجزاء البرنامج
اجلس على كرسى مواجه للطفل وتأكد من الحضور. قدم األمر 
"تظاهر بأنك ــ )حركة، حيوان، شخص مساعد فى المجتمع(" 
حث الطفل لكى يقلد الحركة مثال: )لتقليد حركة الشرب، طفل 
يقرب يده وهى مضمومة عل شكل فنجان نحو فمه ثم يصدر 

عم الستجابة وقلل الحث تدريجيا حتى يزول. صوت الشرب(. د
 فى النهاية فقط االستجابات الصحيحة الغير مشوشة.

 :المواد *

أغراض نحتاجها لكى نتظاهر بأننا شخص مساعد فى المجتمع 
 )مثال: قبعة رجل المطافى، أدوات طبيب(

 :مقترحات للمتطلب القبلى *

ستعمال األشياء، أن ينفذ أوامر من خطة واحدة، أن يقلد حركات با
أن ينف اوامر شفاهة وان يحدد أسماء األشياء والحيوانات 

 واألشخاص المساعدين فى المجتمع
 :مقترحات للحث *

أرشد لطفل جسديا لكى يؤدى االستجابة أو قم بأداء االستجابة أمام 
 الطفل

 يعرف فئات األشياء . -21

 الفواكة  -1

 الخضروات  -2

 االدوات المنزلية  -3

 االدوات الشخصية  -4

 وسائل المواصالت  -5

 الحيوانات  -6

 االشكال الهندسية -7

  

 أجزاء البرنامج
اجلس على كرسى مواجه للطفل وتأكد من الحضور. قدم األمر 

 (" حث الطفل لكىالفواكة / الخضروات أو غيرها ــ ) أعطني "
من فئة موزة  –ة تفاح –فراولة مثال: ) يحضر لك صور الفئة 

(. دعم الستجابة وقلل الحث تدريجيا حتى يزول. فى الفواكه 
 .النهاية فقط االستجابات الصحيحة الغير مشوشة

 :المواد *

 الفئات صور -دوات أ
 :مقترحات للحث *
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 و قم بأداء االستجابة أمامأرشد لطفل جسديا لكى يؤدى االستجابة أ
 الطفل

 يعرف الضمائر . -22

 هو -1

 هي  -2

 أحنا -3

 هما -4

 أنا  -5

 أنت  -6

  

 أجزاء البرنامج

أن يعرف الضمائر ــ اجلس على كرسى فى وضع مقابل  -1

 –هي  –هو ـ ).. أينكر األمر "ور ثم أذضللطفل وتأكد من الح
 ( يأكلون  –تاكل  –يأكل ( )هم 

 الصورة يشير الي" حث الطفل لكى أين هي تاكل مثال: "
االستجابة وقلل الحث تدريجيا. دعم االستجابة ثم دعم  ةالصحيح

المختلفة التى تظهر باقل مستوى من الحث. فى النهاية دعم فقط 
 االستجابات الصحيحة الغير محثوثة.

يتبع التعليمات التي  -23

 تحتوي على حروف الجر.

 
 على -1

 فى -2

 تحت -3

 أمام -4

 خلف -5

 بعد -6

 بين -7

 فوق -8

 داخل -9

 بجانب -10

"ضع هذه 
ــ )حرف 
الجر(" الــ 
 )المواضع(

 

 أجزاء البرنامج
ادراك ــ اجلس على كرسى فى مواجهة الطفل وتاكد من  -1

امر "ضع هذه ــ )حرف الجر(" الــ )المواضع( الحضور اذكر 
)مثال: ضع هذه على المنضدة( حث الطفل لكى يضع الشىء فى 
المكان الصحيح ودعم االستجابة، دعم االستجابات المختلفة التى 
تظهر بأقل مستوى من الحث، فى النهاية دعم فقط االستجابات 

 الصحيحة الغير مشوشة.
 :المواد *

ة توضح حروف الجر )انظر الى قائمة أشياء وكروت مصور
 المراجع(

 :مقترحات للمتطلبات القبلى *

 أن ينفذ أوامر من خطوتان وان بعرف أشياء بيئية -1

 لمحة مساعدة : 
ن محددة )مثال: اذهب تحت كدرس لطفلك ان يضع بنفسه فى أما

المنضدة( ثم أسأل "أين أنت؟" عمم أى استجابة بصورة موضح 
 بها حرف الجر.

يتعرف على األشياء  -24

عندما توصف له فى مجال 
 نظره.

 

"أنا أفكر 
فى شىء ما 

)وصف ــ 
ألحد 

األشياء 
الموجودة 

على 
 المنضدة(

 

 أجزاء البرنامج
فى مجال الرؤية ــ ضع مجموعة من األشياء على المنضدة  -1

من الحضور وقل "أنا أفكر فى شىء ما ــ أمام الطفل وتاكد 
)وصف ألحد األشياء الموجودة على المنضدة( مثال: "اذا كان 

هناك تفاحة على المنضدة، قل )أنا أفكر فى شىء ما لونه أحمر 
ويوجد على الشجرة وتستطيع ان تأكله(" حث الطفل لكى يشير 

ا دريجيالشىء الذى وصفته، مثال: "تفاحة"، قلل الحث تويحدد 
حتى يزول دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من 
 الحث، فى النهاية دعم فقط االستجابات الصحيحة الغير مشوشة.

 :لمحة مساعدة

ابدأ بعدد قليل من األشياء يراها الطفل وفى نفس الوقت تكون 
الصفات واضحة االختالف والوظائف ومختلفة )مثال: عنصر 

ر أحدهما يؤكل وآلخر يمكن أن نلعب به( أخضر وعنصر أصف
وبزيادة الوقت قم بزيادة عدد اشياء المتشابهة )مثال: أنا أفكر فى 

مكان يمكن ان نسبح فيه ونلعب بالرمال( وكذلك يمكن وصف 
ناس )أشخاص( )مثال: أنا أفكر فى شخص ما ذو شعر أسود، 

 وهى فتاة تلعب معك كل يوم سبت(

يضع الكروت  -25

 المتسلسلة بالترتيب.
    

يعرف المذكر  -26

 والمؤنث.

 
 ولد -1

 بنت -2

 رجل -3

  أشر الى

 اء البرنامجأجز
أن يعرف الجنس )النوع( ــ ضع صورة توضح النوع )مذكر/  -1

مؤنث( على المنضدة أمام الطفل )مثال: صورة لولد وصورة 
لبنت( تأكد من الحضور ثم اذكر امر "أشر الى ــ )النوع(" 
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  امرأة -4

 سيدة -5

)مثال"البنت"( حث الطفل لكى يشير الى الصورة الصحيحة 
حتى يزول، دعم االستجابات ودعم االستجابة. قلل الحث تدريجيا 

المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث. فى النهاية دعم 
 االستجابات المصحيحة الغير مشوشة.

 المواد:
 صور تظهر النوع

 * مقترحات للمتطلبات القبلية:
 أن يعرف الصور واألشخاص المألوفين -1

 * مقترحات للحث:
 الصحيحةارشد الطفل جسميا لكى يشير الى الصورة  -1

استخدم حث موضوعى لوضع الصور التى تسأل عنها بالقرب 
 من الطفل

 :لمحة مساعدة *

 استخدم مجالت لكى تحصل عل الصور للنوعين -

 استخدم صور يظهر بها النوع بوضوح وبدون غموض -

يعرف العناصر  -27

 الناقصة.
    

يجيب بنعم اوال  -28

استجابة لالسئلة عن 
 االشياء والنشاطات.
 بطريقة غير لفظية

 

هل " -1

هذا ـ )اسم 
 "الشىء(؟

"هل  -2

هذا ـ )اسم 
شىء 
 آخر(؟"

 

 أجزاء البرنامج
  .لألشياء )نعم( ــ اجلس على كرسى فى مواجهة الطفل -1

قدم شىء للطفل ثم قل "هل هذا ــ )اسم الشىء(؟ )مثال: هل هذه 
م "نعم". دع يجيب بطريقة غير لفظيةسيارة؟( حث الطفل لكى 

بة وقلل الحث تدريجيا حتى يزول. دعم االستجابات االستجا
المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث. فى النهاية دعم فقط 

 .االستجابات الصحيحة الغير مشوشة

 .لألشياء )ال( ــ اجلس على كرسى فى مواجهة الطفل -2

ثال: هل هذا تفاح؟( مىء ثم قل "هل هذا ــ )اسم آخر(؟"قدم ش
"ال" هذا )اسم الشىء  يجيب بطريقة غير لفظية حث الطفل لكى

  .(الحقيقى( )مثال: ال هذه سيارة

  .دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث

  .عشوائى نعم وال ــ اجلس على كرسى فى مواجهة الطفل  -3

قدم شىء للطفل ثم قل "هل هذا ــ )اسم شىء آخر(؟" أو قل "هل 
 يجيب بطريقة غير لفظية هذا ــ )اسم الشىء(" حث الطفل لكى 

"نعم أو ال". دعم االستجابة وقلل الحث تدريجيا حتى يزول. دعم 
االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث. فى 

 .النهاية دعم فقط االستجابات الصحيحة الغير مشوشة

 
 :المواد *

  .أشياء
 

 :لمحة مساعدة *

رس نعم وال كأجابات على أسئلة عن الحركات الدفى النهاية 
)مثال: هل هو يصفق؟( وكذلك ألسئلة المعلومات العامة )مثال: 

 هل الدنيا ممطرة فى الصيف؟(

 يشير علي صورة - 29

بعد لمسها داخل  االشياء
 .كيس

   

 أجزاء البرنامج
  .اجلس على كرسى فى مواجهة الطفل -1

ألمس ثم شاور علي الصورة ثم قل "داخل كيس شىء للطفل  ضع
الي  يشيرسيارة؟( حث الطفل لكى  داخل الكيس؟ )مثال: مناسبة لا

بة وقلل الحث تدريجيا . دعم االستجاصورة سيارة علي الطاولة

mailto:INFO.ELSAADANY@GMAIL.COM
https://slpemad.com/


 

  002-011000913053 

6––  002-01033858452  

INFO.ELSAADANY@GMAIL.COM  https://slpemad.com/ 

حتى يزول. دعم االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من 
 .الحث. فى النهاية دعم فقط االستجابات الصحيحة الغير مشوشة

 

ان يتبع تعليمات ذات  -30

 خطوات. 3
  التعليمات 

 أجزاء البرنامج
أجلس على كرسى في مواجهة الطفل، تأكد من حضوره 

 خطواتمر ، حث الطفل ألداء الوااألمجموعة من )إصغائه( قدم 
ودعم االستجابة، قلل الحث تدريجيا حتى يزول ، دعم 

من الحث ، في االستجابات المختلفة التي تظهر بأقل مستوى 
 النهاية دعم االستجابات الصحيحة الغير محثوثة.

نت تدرس للطفل )صفق بيدك ثم المس أنفك" "فدرس كذا مثال: "ا
أمر اخر من خطوتان يستعمل فيها التصفيق باليدين على سبيل 
المثال "صفق بيدك ثم لوح باى باى" درس أوامر من خطوتان 

متصلة ببعض فهذا سيكون مناسب لطفلك مثال "احضر الكرة ثم 
زود االوامر اللفظية الي  رميها فى السلة أو صوبها فى السلة

 ثالثة خطوات
 الغرفةوادخل  –علي الشماعه حطه  –ل : أخلع الجاكت مثا
 

 يشير علي صورة أن  -31

شئ عندما يظهر جزء 
 واحد منه .

  أشر الي 

 أجزاء البرنامج
ضع صورة أو عدة  – يري جزء منهأن يشير إلى صورة شئ  -

ثم ارفع أمام الطفل جزء من صور على المنضدة أمام الطفل 
" حث الطفل أي صورة تمثل هذا الجزء ال الطفل " أسواحد فيهم 

 .قلل الحث تدريجياً حتى للجزء مطابقة لكي يشير إلى الصورة ال
دعم االستجابات المختلفة التي تظهر بأقل مستوي من  –يزول 

 الحث وفى النهاية دعم االستجابات الصحيحة الغير محثوثة .

 يشير إلي ان  - 32

شخص/ مكان/ شئ عندما 
 يوصف له.

  أشر الي 

 أجزاء البرنامج
ضع صورة أو  – عندما يوصف لهأن يشير إلى صورة شئ  -

 ثم عدة صور على المنضدة أمام الطفل 
وصف الشىء( مثال: "أنا أفكر فى شىء مكرر ويمكنك أن )

الشىء الذى وصفته )مثال:  صورةتشوطه "حث الطفل لكى يحدد 
الكرة( دعم االستجابة، قلل الحث تدريجيا حتى يزول ودعم 
االستجابات المختلفة التى تظهر بأقل مستوى من الحث، فى 

 الغير مشوشة. النهاية دعم االستجابات الصحيحة

ان يعرف العناصر  -33

 المتشابهة.
 

أين التشابه 
بين ...... 
 و .......

 

لس علي كرسي مقابل للطفل ، تأكد من الحضور التشابه / اج
واسأل ما التشابه بين / و***) مثال : ما التشابه بين التفاحة 

أوجه التشابه بين  االشارة الي والموزة ( حث الطفل علي 
 ( عزز االستجابة قلل الحث بزيادة فاكهةالشيئيين ) مثال: فكالهما 

  المحاوالت
قل مستوي من عزز بطرق مختلفة االستجابات التي تظهر بأ

  . الحث

 في النهاية دعم فقط االستجابات الصحيحة الغير مشوشة

ان يعرف العناصر  -34

 .المختلفة
 

أين 
 االختالف

بين ...... 
 و .......

 

االختالف / أجلس في مقعد مقابل للطفل ، تأكد من الحضور 
و ** ؟ ) مثال : ما االختالف بين التفاحة  –وأسال االختالف بين 

أوجه االختالف بين  االشارة الي والموز ؟ ( حث الطفل علي 
ئيين ) مثال : أحداهما أحمر واألخر أصفر ( عزز االستجابة الشي

  قلل الحث بزيادة المحاوالت
  نوع تعزيز االستجابات التي تظهر بأقل مستوي من الحث

 شةقط االستجابات الصحيحة الغير مشوفي النهاية دعم ف
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( 2( والسؤال )1أخلط التشابه واالختالف / أخلط طرح السؤال )

عزز االستجابة قلل الحث بزيادة المحاوالت نوع تعزيز 
  . بأقل مستوي من الحث االستجابات التي تظهر

 في النهاية دعم فقط االستجابات الصحيحة الغير مشوشة

ان يعرف المفرد  -35

 والجمع.

أوالد  –ولد  -1  

بنات  –بنت  -2  

كالب –كلب  -3  

احصنه –حصان  -4  

 الخ

  

 :أجزاء البرنامج

على المنضدة ) مفرد وجمع ( . أن يعرف الصور: ضع صور 1

 أشر أمام الطفل، تأكد من حضور الطفل وانتباهه وقدم له األمر )
حث الطفل بكى يشير إلى ، أشر الي ) أوالد ( ( ولد إلى ....( )

الصورة ودعم االستجابة. قلل الحث تدريجيا حتى يزول ، دعم 
االستجابات المختلفة التي تظهر بأقل مستوى من الحث ، في 

 النهاية دعم فقط االستجابات الصحيحة الغير محثوثة
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