
 لتنمية اللغة والتواصل لطفل التوحد IN 1 3 برنامج 

 

مهارات اللغة والتواصل لدى أطفال التوحد ، البرنامج ٌتضمن مهارات أساسٌة  لتطوٌربرنامج 

 :من خالل عمله مع طفل التوحد ، وهى مهارات  م اخصائى اللغة والتواصل بتطوٌرهاٌقو

 imitation & simulationالتقلٌد والمحاكاة  -

  attention & eye contactًاالنتباه واالتصال العٌن -

 receptive languageاستٌعاب اللغة  -

  expressive languageالتعبٌر باللغة -

 communication socialالتواصل االجتماعً  -

 :وقد قسمت المهارات على حسب شدة االضطراب والقدرات مابٌن 

 (قدرات جٌدة ) simple  توحد بسٌط -

 (قدرات ال بأس بها )  mild توحد متوسط -

  (قدرات ضعٌفة )  sever توحد شدٌد -

اختٌار المستوي المالئم له من والتشخٌص  ، ثم  بناء على التقٌٌم الطفل ٌتم تحدٌد مهارات

 وأدوموهى من انجح   ABA التطبٌقً السلوكً التحلٌل نظرٌةعلى فنٌات  الذي ٌعتمدالبرنامج 

، بعد اكتساب مهارات المستوي المحدد ٌنتقل للتدرٌب للمستوى   طرق التدخل مع التوحد

 االعلً
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 imitation & simulationالتقليد والمحاكاة  -

 

 

 توحد بسيط توحد متوسط توحد شديد م

 ٌقلد تتابع معقد أن  الكبرىتقلٌد الحركات  أن ٌقلد حركات الجسم الكبرى  1
 ٌقلد لعب زمٌله أن تقلٌد حركات كبرى متسلسلة فعال باستخدام األشٌاء األأن ٌقلد  2
 ٌقلد استجابات زمالئه اللفظٌة أن باألشٌاءتقلٌد حركات متسلسلة  أن ٌقلد الحركات الدقٌقة  3
 أن ٌقلد األصوات الكالمٌة باألصواتتقلٌد حركات مقترنة  أن ٌقلد حركات الفم والشفاه 4
 أن ٌحاكً نموذج معروض تقلٌد نماذج بالمكعبات البٌئٌة أن ٌقلد األصوات 5
 نسخ رسومات معقدة بسٌطةنسخ رسوم  أن ٌقلد اإلٌماءات الجسدٌة 6

 

 

 

  attention & eye contactاالنتباه واالتصال العيني -

 

 توحد بسيط توحد متوسط توحد شديد م

أن ٌجلس بمفرده بطرٌقة مستقلة  1
 على الكرسً

ثوانً  5التواصل البصري لمدة 
 عند سماع اسمه

 خالل المحادثة بصرٌا ٌتواصل أن

 لتدرٌبا أثناء بصرٌا ٌتواصل أن اللعب إنشاء اتصال بصري عند اسمهسماع أن ٌتواصل بصرٌا عند  2
أمر  أن ٌتواصل بصرٌا عند سماع 3

 لفظً
أن ٌستجٌب للمثٌرات السمعٌة  بعٌدإنشاء اتصال بصري من 

 والبصرٌة
  نعم عندما ٌنادٌه احد أن ٌجٌب بـ ةلألوامر اللفظٌٌستجٌب   أن 4
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 language receptiveاستيعاب اللغة  -

 

 توحد بسيط توحد متوسط توحد شديد م

 خطوات 3ٌستجٌب لتعلٌمات من  إتباع تعلٌمات من خطوتٌن ن خطوة واحدةمٌتبع تعلٌمات  أن 1
 ٌتبع تعلٌمات معقدة من على بعد أن شٌئٌن االختٌار من جسمه أجزاءٌتعرف على  أن 2
 (مكان /شخص )ٌتعرف على  أن التعرف على األماكن على صورة فى كتاب ٌتعرفأن  3

 عندما ٌوصف له
عندما ٌظهر له  شًءاسم  ٌعرف أن األشٌاء المخبئةٌستعٌد  أفراد عائلتهٌتعرف على  أن 4

 جزء منه
 ٌعرف العناصر المتشابهة أن األشٌاء باللمس ٌتعرف على فى الصور األفعالٌتعرف على  أن 5
 ٌعرف العناصر المختلفة أن ألشٌاءا صفاتالتعرف على  فى البٌئة األشٌاءالتعرف على  6
 أن ٌتعرف على الصور  7

 
ضمن  الشًءٌتعرف على  أن التعرف على المشاعر واالنفعاالت

 مجموعته
 المفرد والجمع ٌدرك أن أشٌاءالتظاهر بعمل  األشٌاءٌتعرف على استعمال  أن 8
 ٌتعرف على الملكٌة أن 9

 
 األشٌاءفئات  ٌصنف

 
 أٌن –ماذا )  السؤال بـ ٌستوعب أن
 مصورةقصة  من خالل( كٌف  –

 – أٌن –ماذا )  أسئلة ٌستوعب أن بسٌطةالضمائر العلى عرف تٌ ةٌالبٌئ األصواتٌتعرف على  أن 11
 من خالل الحوار التلقائً( كٌف 

تحتوي على  التًٌتبع التعلٌمات  إتباع أوامر الفعل 11
 حروف الجر

 (اخبر  – أسال) ٌتبع التعلٌمات  أن

له  أعطً مخبئ شًءٌجد  أن توصفعندما  األشٌاءٌتعرف على   12
 عن مكانه إشارات

اإلجابة والسؤال  إلقاءٌمٌز بٌن  أن ٌضع الكروت المتسلسلة بالترتٌب  13
 علٌه

  المذكر والمؤنث ٌدرك مفهوم  14
  ٌعرف العناصر الناقصة  15
ئلة من خالل ٌجٌب على األس  16

 الصور
 

   فهم السؤال عن األشٌاء  17
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  expressive languageالتعبير باللغة - -

 

 

 توحد بسيط توحد متوسط توحد شديد م

التً ٌرغبها  األشٌاء إلىٌشٌر  أن 1
 عند سؤاله ماذا ترٌد ؟

ٌقول ال اعرف للسؤال غٌر  أن من كلمتٌن ة مكونةٌقلد جمل
 المألوف

عند   ثنائٌة ٌطلب ما ٌرٌد فى جملة ما ٌرٌد تلقائٌا إلى بإصبعهٌشٌر  أن 2
 سؤاله

 إلٌهاٌنتمً  التًٌحدد المجموعة  أن
 الشًء

 ٌحدد العناصر فى مجموعات أن على وظٌفته معتمدا   شًءٌسمى  مقاطعوال األصواتٌقلد  أن 3
 مصورة بسٌطة قصة أن ٌعٌد جسمه أعضاءوظٌفة  ٌسمً المحٌطة األشٌاءٌسمى  أن 4
 ال ٌراها أشٌاءٌصف  أن الجسم تبعا لوظٌفتها أجزاءٌحدد  ٌسمً الصور أن 5
 ن الماضًم أحداثٌستدعً  أن الشًءٌسمً وظٌفة  ٌطلب ما ٌرٌده لفظٌا   6
 ٌصف مواضٌع أن من على بعد األشخاصٌنادي على  ال أوبنعم  ٌعبر حركٌا   7
 عند الطلب منهٌحكى قصة  أن األماكنٌسمً  المألوفٌن األشخاصتسمٌة  8
 ٌعبر عن الخطأ أن ٌسمً االنفعاالت لفظٌا   ٌقوم باالختٌار أن 9

 ٌحدد ضمائر الملكٌة المتقدمة أن األشٌاءٌسمً مجموعات من  بادل التحٌةأن ٌ 11
 ٌستخدم زمن الفعل الصحٌح أن ٌكون جملة بسٌطة االجتماعٌة األسئلةٌجٌب عن  أن 11
 ٌسال سؤال وٌخبر بمعلومة أن (ك عمر/اسمك )ٌتبادل معلومة  باستعماالتها األشٌاءتسمٌة  12
ل عن ٌقول ال اعرف عندما ٌسأ فى صور األفعالتسمٌة  13

 ال ٌعرفه شًء
عن  أسئلةٌستمع لحدٌث وٌجٌب  أن

 المحادثة
 عامة أسئلةٌجٌب على  أن ( أٌن/ هذا  ما)  أسئلةل ٌسأ تسمٌة الملكٌة 14
 ما شئٌصف كٌف ٌفعل  أن ٌسمً حروف الجر الموجود بالغرفةٌسمى  15
والتضاد بٌن  التشابهٌصف  أن ٌسمً الضمائر ٌسمً وظائف الغرف 16

 األشٌاء
من / كٌف /  ماذا )  أسئلةل أن ٌسأ ٌصف الصور فى جمل  17

 عند غموض المعلومة...( 
 ٌصف تسلسل الصور ٌراها التً األشٌاءٌصف   18
 ٌعرض المساعدة (المؤنث / المذكر ) النوع ٌسمى   19
 ٌوصل رسالة صغٌرة معلومات عامة أسئلةٌجٌب عن   21
  ٌستطٌع استدعاء خبرات سابقة   21
  ؟ أٌن أسئلةٌجٌب عن   22
  والوظائف ٌسمً المهن  23
  متى ٌجٌب على أسئلة   24
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 communication socialالتواصل االجتماعي  -

 

 توحد بسيط توحد متوسط شديدتوحد  م

إشارة  )أن ٌقلد حركات الكبار  أن ٌنظر إلى وجه األخصائً 1
 (   التصفٌق ، السالم

بعد مشاهدته  طرق التعاملٌقلد  أن
 لألخصائً

ارك فً لعبة أو نشاط  مع أن ٌش أن ٌستجٌب لصوت األخصائً 2
    اآلخرٌن

 .ٌبدي اهتماما بأنشطة اآلخرٌن أن

أن ٌهتم باألشٌاء الجدٌدة و  3
 األشخاص 

ٌقلد عبارات الكبار التً سمعها  أن أن ٌتبع قوانٌن األلعاب البسٌطة 
 فً مناسبات 

أن ٌبدي رغبة فً إرضاء من ٌقوم  أن ٌظهر عاطفة للناس المألوفٌن 4
 بتدرٌبه

ك فً األلعاب اإلٌهامٌة ٌشار أن
بمفرده أو مع ( للعب التخٌلًا)

 اآلخرٌن
أن ٌمارس األلعاب التً بها تفاعل  5

 واألخصائًبسٌط مع األطفال 
أن ٌعبر عن عاطفة الرضا أو 

 الحزن أو الخوف
 ٌقول لو سمحت عندما ٌطلب شٌئا

ٌستخدم بعض أدوات المنزل لٌلعب  6
 بها

أو أن ٌعبر عن مشاعر السعادة 
 الغضب

 بألعابه الخاصة  نرك اآلخرٌاٌٌش أن

أن ٌضحك و ٌبتسم بشكل مناسب  7
 .  كاستجابة لعبارات مشجعة

لتشجٌع  وإٌجابٌا   أن ٌستجٌب لفظٌا  
 له اآلخرٌن

 ٌدرك مفهوم الصدٌق المفضل أن

 ٌعتذر عن أخطائه غٌر المقصودة   8
ناسبة عندما ٌستجٌب بطرٌقة م   9

           جددتقدمه ألشخاص 
 ٌنهً المحادثة مع اآلخرٌن بطرٌقة   11

 مناسبة
ٌتبع قوانٌن األلعاب البسٌطة  أن   11

 ٌطلب منه ذلك أندون 

 

 : التطبيق  مالحظات

 نمى أكثر من مهارةٌ الهدف -

  المرونة حسب االستجابة -

 

 إعداد 

 عبد العظيم مصطفي: اخصائى اللغة والتواصل  


