
 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 سمىجال الحركى المجال: اوال

 دفــــــــــــاله

 ملونة اقالم او الرصاص بالقلم عالمات يضع

 

 االجراءات 

 على لصقها ويتم مقوى كبير وورق الوان او كبير رصاص قلم استخدمى -1

 بالشخبطة ابدئى معك يلون الطفل من اطلبى التدريب وابدء الطاولة

 المستمر التشجيع مع يجرب الطفل اتركى الورقة على

 لعمل يهدوساع بيدة امسكى القلم مسك يعرف ال الطفل كان اذا -2

 المساعدة من قللى المهارة اكتسب محاولةكلما كل امدحى خطوط

 الجسدية

 سبورة واحضار مختلفة اشكال عمل -3



 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 دفــــــــــــاله

 هزاز كرسيا او هزازا حصان يستخدم

  االجراءات 

 بحيث االرض على واجلسى امامك الجلوس وضع فى الطفل ضعى -1

 خالل من االهتزازية الحركة له وقلدى صدرك على ظهرة يستقر

 والخلف  االمام الى جسمك تحريك

 له وقولى بيدية وامسكى مواجهتك فى االرض على الطفل ضعى -2

 كاانشودة ايال يل

 بحركات قومى ثم الهزاز الحصان او الكرسى على الطفل ضعى -3

 على من انزلية بالخوف الطفل شعر للغايةاذا خفيفية اهتزازية

 الكرسى او الحصان

 الحركات يراقب الطفل ودعى الكرسى او الحصان على دمية ضعى -4

 الحصان يهز وهو

 كرسى واستخدمى بمفردة اخرى مرة الصعود على الطفل شجعى -5

 الحصان على للصعود

 وتكون الطفل حم يناسب بحيث الحجم صغير حصان استخدمى -6

 االرض لمسة  قدماة



 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 دفـــــــــــاله

 االبواب يفتح
 

  االجراءات 

 افتح له وتقولين الباب بفتح وفومى الطفل يد فوق يديك ضعى 

 المدح مع

 اطلبى مقبض لة دوالب داخل للطفل مفضال شيئا او لعبة ضعى -1

 اللعبة احضار منه

 الباب واغلقى المالب دوالب بداخل قفى االستغماية لعبة العبى -2

 اظهرى يعرف لم اذا لكى الباب يفتح ان الطفل من اطلبى ثم

 لجذب الباب على دقى ثم ثانية الباب اغلقى ثم للطفل نفسك

 انتباه

 واغالقة المياة صنبور فتح فى يساعدك الطفل دعى -3

 ويغلقها موسيقية العاب يفتح الطفل اجعلى -4

 تحسين اجل من كبيرة بالستيكية وصواميل مسامير استخدمة -5

 االشياء وادارة لف مهارة



 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 دفـــــــــــــاله

 كبير لشخص كرة يلقى
 

 

 االجراءت

 عدة الكرة ودحرجى الطفل مواجهة فى بالجلوس ابدائى -1

 وبينة بينك الكرة ودحرجى الوقوف جربى ثم وبينة بينك مرات

 الطفل يمتع ذلك ان من تاكدى الية اقذفيها ثم

 ضعيها او بالكرة له اقذفى الطفل من مسافة على اجلسى -2

 التهليل مع اليكى الكرة يرمى ان له وقولى يدية فى

 والتشجيع

 يمسك هو بينما ذراعية بكل وامسكى الطفل وراء اجلسى -3

 النشاط وابدئى بالكرة

 فى الكرة اللقاء االرض على كبير صندوق استخدمى -4

 الصندوق

 



 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 دفــــــــــــاله

 مكعبات8 الى 5 من حلقات او برج يبنى

 

 االجراءات

 برج بناء على شجعية بالمكعبات طفلك مع  العبى اللعب اثناء -1

 الطفل توقف اذا مكعب كل تركيب عند المدح مع يفعل عما وتحدثى

 ان منة واطلبى لة وقدمية اخر مكعبا امسكى الثالث المكعب عند

 االمر لزم اذا يده امسكى البرج على يضعة

 فى المالبس وضع فى يساعدك الطفل اجعلى الغسيل تطبيق بعد -2

 االخر فوق وحد  بالدوال

 بصوت الطفل على نادى يساعدك الطفل اجعلى الطعام تجهيز اثناء -3

 بالستيكية صغيرة اشياء الصحن الكوب امسك تعالى ---يا مرتفع



 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 دفـــــــــــــــاله

 بمساعدة لالمام يتشقلب

 
 االجراءات

 او االخ اجعلى او بادائها انت تقومى بان الشقلبة حركة للطفل وضحى

 بها تقوم االكبر االخت

 قيامة اثناء اسفل الى براسة  االحتفاظ على الطفل ساعدى -1

 الشقلبة اثناء لالمام وادفعية بة امسكى بالحركة

 الحركات من حركة كل فى يقلدك تجعليه بان الطفل مع تشقلبى -2

 المهارة هذة اداء فى المطلوبة

 وراسة منثنتين ركبتاه تكون بحيث انحناء وضع فى الطفل ضعى -3

 للطفل المساعدة قدمى االرض على ويداه



 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 دفـــــــــــــــــتاله

 اشكال لوح او بازل قطع 3 من مجزاه صورة معا يركب

 

 

 االجراءات

 اجعلى اشكال 4او 3 الى بتجزئتها بازل عمل فى  صورة استخدمى -1

 واحد شكال الطفل اعطى ومثلث مربعين مثل بسيطة القطع

 واعطية مرة كل فى واحد شكل  برفع االشكال صندوق استخدمى -2

 باالشارة شكل كل يضع اين له ووضحى مكانة الى ليعيدة للطفل

 الطفل اجعلى ثم المناسبة الفتحات بجوار او فوق االشكال ضعى -3

 اليها يعيدها

 ومثلث مربع دائرة اشكال 3 من الخشب من كبير بازل استخدمى -4

 بسهولة تلتقططا حتى  البازل فى قطعة لكل يدلكل ضعى



 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 االجتماعى المجال

 ( االجتماعية التنشئة)

 دفـــــــــــاله

 لمدة اخر طفل مع الكرة دحرجة او السيارة دفع مثل لعبة فى يشارك

 دقائق 5 و 2 بين ما تتراوح

 االجراءات

 لعمر تقريبا العمر نفس من اخرين اطفال مع جماعية العاب نظمى -1

 اليك وثم اليهم الكرة تقذفى كيف يشاهدون اجعليهم طفلك

 

 يدير – الحبل يشد ) اليدوية االلعاب فى االخر الشخص مع يشارك -2

 ( القبض

 الطفل مايقولة الحظى يقلدك ان وشجعية اللعبة زر على اضغطى -3

 بتقليدة وقومى

 الطفل يد وامسكى يجرها الطفل واجعل بحبل العربة اربط -4

 الطفل للعب يستحب الذى النوع من متبايئة لعبا احضرى -5

 



 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 دفـــــــــــــــاله

 تصفحة فى يشاركة او لة ليقراه كبير لشخص كتابا يعطى

 

 

 

 االجراءات

 مستمرة بصفة االباء مع للتواصل الطفل محاوالت الى انتهى -1

 الصور على وعلقى الطفل عليكى يعرضة الذى بالكتاب اهتمى -2

 يفعلة ما عن تحدثى مشاهدتة يمكن ككتاب للعائلة البوم وفرى -3

 االسرة افراد من فرد كل

 

 

 

 



 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 دفــــــــــــاله

 ذلك من يطلب عندما اخر طفل مع طعاما او شيئا يشارك

 

 
 االجراءات

 لعبى فى معة تشتركى عندما وذلك تشاركية كيف الطفل امام مثلى -1

 فيها مبالغ بطريقة

 يقلده للطفل نموذجا يكونوا حتى الكبار االخوة شجعى -2

 او بها يلعب التى االشياء لتبادل مواقف اصنعى الطفل مع اللعب عند -3

 االماكن وتبديل االلعاب بتبادل قومى

 لمشاركتة وامدحية وحدة اعطينى له وقولى بسكوتتين الطفل اعطى -4

 وامدحيه الحاضرين على الحلوى او البسكويت يوزع دعية لك
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   خصائية تعديل سلوكأ

    

 

 دفـــــــــــــــــــــــــاله

 دقائق 11-5 مابين تتراوح لمدة القصص او لألناشيد ينصت

 

 
 

 االجراءات

 

 للطفل وشيقة بسيطة قصة اقرائ -1

 النوم قبل يوم كل الوقت نفس وفى يوميا للطفل اقرئ -2

 يقلدك واجعلها بسيطة حركية انشطة به فيديو شغلى -3

 احكى وابدئى الفيديو صوت واكتمى للطفل محبب فيديو شغلى -4

 مشيق صوت للطفل انتى بصوتك
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 ام يوسف         
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 االدراكى المجال
 

 دفـــــــــــــــــاله

 

 جسمة اجزاء  من واحد جزء الى يشير

 
 االجراءات

 انفى فين انفى تمسك تقدر هل انفى هذة وقولى انفك الى اشيرى -1

 الطفل ساعدى

 محمد انف هذة يتحسسها اجعلية انفة اين الطفل ارى  مراة باستخدم -2

 الطفل وامدحى العروسة انف اين واسالى لعبة عروسة امسكى -3

 المقصود الجزء يلمس عندما

 



 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 

 

 دفـــــــاله

 ذلك منة يطلب عندما بعض فوق مكعبات 3 يرص

 

 

 

 

 االجراءات

 

 وقولى ببط ذلك لعمل  ترصيهم كيف الطفل ارى كبيرة بمكعبات ابدئى -1

 بتعبيرات برجا ليعمل وشجعية مكعب الطفل اعطى ثم اركب ركب

 صواتك ونبرات وجهك

 لتساعدية الطفل يد ارشدى ضرورية الجسدية المساعدة كانت اذا -2

 المكعبات وضع فى

 الطفل امام واتركية مكعبات بثالث نموذج ابنى مكعبات 6 ب ابدئى -3

 3 ال بمكعبات ليقلدة

 السعادة المكافاءة من كنوع ويسقطة البرج يضرب الطفل اتركى -4



 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 

 دفــــــــــــاله

 كتاب صفحات يقلب

 

 

 االجراءات

 

 محببة انها تاكدى مقواه صفحات ذا  االطفال لقصص كتاب استخدمى -1

 مع الكتاب صفحات ليقلب جسدية بمساعدة الطفل ساعدى للطفل

 الفظية التلميحات

 متناول فى بالكتب احتفظى الصفحات فليلة مصورة بكتب ابدائى -2

 عليها الحصول يستطيع حتى الطفل

 الصورة عن تحدثى للطفل محببة صورة بها صفحة على كتاب افتحى -3

 اليها يشير الطفل واجعلى



 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 

 دفـــــــــــــاله

 ذلك منة يطلب عندما بعينة كتاب يجد

 

 
 

 

 االجراءات

 يعرف حتى محدد رف على او خاص مكان فى الطفل بكتب احتفظى -1

 بمفردة عليها الحصول ويستطيع هى اين الطفل

 الغالف على التى الصورة عن تحدثى البداية فى كتابين استعملى -2

 احضار الطفل من واطلب الناس او والسيارات الحيوانات ل كتابين مثل

 السيارات او الحيوانات كتاب

 



 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 دفــــــاله

 مالوفة صور 4 يسمى
 

 

 
 االجراءات

 اشياء باستعمال المعتادة المنزلية االدوات يسمى الطفل بجعل ابدئى -1

 من بالقرب الصور ضعى المنزل عن مجالت من صورا قصى حقيقية

 فقط الصور اعرض ثم الصور يسمى الطفل واجعل الحقيقيى الشئ

 \ للطفل

 الصور وسمى بسيطة مصورة كتب خالل النظر على الطفل شجعى -2

 يعرفها ال التى الصور وسمى الطفل مع مصورة كتب الى انظرى     -3

 البوم فى وضعيهم الطفل بيئة فى حقيقية الشياء صورا استخدمى -4

 ويسميهم يتصفحهم حتى صور

 



 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 

 

 

 دفـــــــــاله

 خط يرسم

 

 

 االجراءات

 ثم خط ترسمين وانتى يشاهدك الطفل اجعلى سبورة احضرى -1

 المساعدة وقللى وبالتدريج بيدك يدة امسكى ليقلدك شجعية

 المهارة اكتسب كلما

 الرمل فى خطوط ارسمى -2

 قلم امام صغير مكعب ضعى المائدة على الورق من قطعة الصقى -3

 الورقة اسفل او اعلى المكعب يدفع حتى وشجعية الطفل

 االرض على بالطباشير خطوط بعمل ليقوم الطفل شجعى -4

 للسيارات كطريق الستخدمها



 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 دفـــــــــــاله

 الملمس حسب االشياء يطابق

 

 

 االجراءات

 -القطن-الفوم– االسفنج من المالمس من مجموعة بعمل قومى -1

 واجعل ملمس كل من قطعتين وجود من تاكدى – الصوف -الساتان

 يطابق الطفل

 

 

 

 

 



 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 

 

 دفـــــــــــــاله

 الوان 3 يطابق
 

 

 
 

 االجراءات

 البنطلون مثل اليوم خالل بالمنزل الموجودة االلوان عن تحدثى -1

 ذلك وبعد حمراء سيارتك حمراء التفاحة حمراء الساعة االحمر

 االلوان كل على التطبيق  احمر بلون بطاقة اعطيها

 االرض على ازرق اصفر احمر ملونة كبيرة دوائر بوضع لعبة العبى -2

 معين لوم احضار الطفل من واطلبى



 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 

 

 

 

 دفــــــــــــاله

 وصغيرة كبيرة الحجامها وفقا االشياء يسمى

 

 

 
 االجراءات

 صغيرة واحدة اللون بنفس كرتين  استعملى اللعب اثناء -1

 اليك يلقى او الكرة يدحرج ان الطفل من اطلبى كبيرة وواحدة

 له نعدها الكرتين اى الطفل اخبرى الصغيرة ثم الكبيرة الكرة

 الصغيرة ام الكبيرة

 ومعالق صحون من المنزل فى شئ كل على والتطبيق

 ........ واالقالم واالحذية



 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 

 دفـــــــــــاله

 والقصيرة الطويلة االشياء الى يشير

 

 
 

 

 االجراءات

 القصير الشئ اخفى قصير وعصى طويل عصى باستخدام لعبة العبى -1

 العصى تريد ماذا له وقول  عصى فيها يد كل ظهرك وراء والطويل

 العصى على ياشر الطفل واجعل القصير العصى ام الطويل

 او صور الحيوانات مثل وصغير طويل على التعرف فى االلعاب استخدام -2

  وصغيرة كبيرة مجسمات

 

  



 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 رينــــــاالخ مع الـــــــــــــــــــــــــاالتص

 دفــــــــــــاله

 االخرين اصوات نغمات يقلد

 

 

 

 االجراءات

 الصوت استعملى فمثال الصوت فى التغيير مع بسيطة قصة احكى -1

 الكتكوت قولك فى الصوت وغيرى هوهو الكلب تقولى عندما الغليظ

 اصداره يستطيع التى باالصوات ليقلدك الطفل شجعى سوسو يقول

 عندما مثال الطفل مع اللعب اثناء مسلية بطريقة صوتك استعملى -2

 تحت تنزل ثم فوق فوق فوق تطير الطائرة له قولى الطئرة لعبة تطيرين

 ليقلدك الطفل شجعى الصوت حدة خفض مع تحت تحت

 يلعب عندما بخ تقولين عندما صوتك فى وضخمى بخ لعبة العبى -3

  امدحية الكلمات ويقول الطفل

 هوب هوب هوب لها وقول القفز لعبة بىالع قولى -4

 

 



 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 دفــــــــــــــــــاله

 اسمائهم ذكر عند كتاب فى صور 5- 3 الى يشير

 
 االجراءات

 بابا وصورة ماما صورة العائلة صور مثل للطفل اشياءمالوفة بصور ابدئى -1

 منة تتطلبى عندما بابا على يؤشر ان الطفل عرفى

 المنزل داخل الموجودة للطفل المحببة العاب كل صور استخدمى -2

 اسمها المذكور الصور الى يؤشر ان منة واطلبى

  للطفل المصورة القصص اقرئى -3

 االنتباة للفت وهكذا القلم صورة على حقيقي قلم الصقى -4

 

 

 

 

 



 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 

 دفــــــــــــــاله

 الحيوان اسم على ليدل الصورة او الصوت يستخدم او الحيوان صوت يصدر

 نونو القطة

 

 االجراءات

 كل بها مسجل مع الصور مع المجسمات الحيوانات لعبة استعملى -1

  االصوات

 صوت انت قلدى ثم الحيوان الى انظرى بالحيوانات اللعب اثناء -2

 الصوت يصدر الذى الحيوانات اى ليخبرك الطفل وشجعى الحيوان

 هذا

 مع صوت صوت وقلدى الحيوانات البوم فى الطفل مع انظرى -3

 لطفلل بصوت انشودة

 

 

 

 

 

 



 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 دفـــــــــــاله

 اوشخص دمية فى الجسم اجزاء من 3 اسماء يذكر

 

 االجراءات

 العروسة فم اين اسالية بالعروسة والطفل انت تلعبين عندما -1

  سرورك وضحى الطفل عندمايؤشر

 عليه الذى بالجزء تخبرية بينما العروسة يحمى الطفل اتركى -2

  غسلة

 شخص على اويسلم بقدمه الكرة يشوط ان على الطفل شجعى -3

  عينكى اغمض او

 شجعى الجسم اجزاء على تشتمل لعبة العبى او اغنية غنى -4

 االغنية ت الكلما الية تشيرى الذى الجزء عن ليخبرك الطفل

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 

 دفـــــــــــــاله

 ال او بنعم البسيطة االسئلة على يجيب

 
 االجراءات

 اخر شخص مع ال او بنعم اجابتها تحتاج التى االسئلة مارسى -1

 انت هلى اخر شخص اسالى مثال اليوم خالل الطفل وجود فى

 الراس هز مع ال او نعم باستعمال يجييب الطفل اجعلى جوعان

 استعمال على شجعيها ولكن كاجابة  الطفل راس حركة تقبلى -2

 الكلمة

 او راسة يحرك حتى له هاتعطيى ال الكرة تريد هل الطفل اسئلى -3

 متكلم كان اذا ال او نعم يقول

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 

 دفـــــــــــــــاله

 كالمة فى اسمة بذكر نفسة الى يشير

 
 االجراءات

 محمد له قولى  تبى وش له قولى يدك بسحب شئ يطلب عندما -1

 الطفل وشجعى محمد ياكل نيبى مي ياكل يبى

 قميص له قول هذا من قميص اسالية مالبسة الطفل الباس عند -2

  محمد

 محمد لعبة هذا من لعبة اللعب اثناء -3

 ثم ماما هذة وقولى نفسك الى واشيرى الطفل مع المراة امام قفى -4

  اسمه ويقول نفسة الى يشير الطفل اجعلى

 اليومية حياتها ممارسة اثناء الطفل صور على يحتوى كتاب اصنعى -5

 وهكذا يلعب محمد شوف ياكل حمدم مثال

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ليلى احلسيىن  / عداد أ
 ام يوسف         

   خصائية تعديل سلوكأ

    

 

 دفــــــــــــــــــــاله

 عمرة عن ليخبر اصابعة يرفع

 

 
 االجراءات

 

 العدد وارفعى سنوات 3 عمرك انت طفلك اخبرى

 يقلدك واجعلية الطفل مع وعديهم االصابع من المناسب

 كثيرة فرص الطفل امنحى الصحيح العدد ليرفع وساعدية

 

 

 

 

 

 

 اسال هللا العظيم

 الشفاء العاجل لكل اطفال المسلمين


