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 3 مقدمة

 5 ة الشراكة بني املدرسة واألسر األول:الفصل 

 1 إعاقةاليت مير بها الوالدين عند معرفتهم ان طفلهم يعاني من مشكلة أو  الثاني: املراحلالفصل 

 1 الفصل الثالث: برنامج تثقيف ومتابعة ولي األمر / مقدم الرعاية

 71 امللحق 

 71  دم الرعاية لربنامج التأهيل السمعي جدولة زيارات وىل األمر/ مق

 77 األنشطة املنزلية احملفزة للسمع والتواصل  قوائم

 75-71 حلقات تثقيفية عن املعني السمعي والقوقعة االلكرتونية 

 71 ن بداية استخدام املعني السمعي حلقات تثقيفية ع

 71 حلقات تثقيفية عن صيانة املعني السمعي 

 71 االعطال الصغرى الشائعة للمعينات السمعية وأسبابها عن  حلقات تثقيفية

 71 )واجبات منزلية ( –حلقات تثقيفية عن املعينات السمعية 

 11 ية عن لفت انتباه الطفل لألصوات لقات تثقيفح

 11-17 اجبات منزلية ( حلقات تثقيفية  عن السمع )و

 14 بات منزلية ( ج) وا–لقات تثقيفية  عن السمع واملخطط السمعي ح

 14   حلقات تثقيفية  عن جهاز قياس السمع وكيف يساعدنا على حتديد نوع الفقدان السمعي الذي يعاني منه الطالب /الطفل

 13 منزلية ( )واجبات –حلقات تثقيفية عن اختبار السمع واملخطط السمعي 

 15 املخطط السمعي  حلقات تثقيفية عن

 11 اجبات منزلية ( )و–املخطط السمعي  حلقات تثقيفية عن اختبار

 11 ملقات تثقيفية عن تأثري درجة الفقدان السمعي على اللغة والكالح

 11 عي عند االطفال حلقات تثقيفية عن التطور السم

 11 )واجبات منزلية ( –حلقات تثقيفية كيف تعلم طفلك االستماع 

 11 حلقات تثقيفية عن شدة االصوات الكالمية 

 11 )واجب منزلي ( –قات تثقيفية عن اللغة حل

 41 والتواصل  حلقات تثقيفية عن اللغة

 47 حلقات تثقيفية  عن ماهية اللغة االستقبالية 

 41 حلقات تثقيفية عن اللغة االستقبالية )واجب منزلي ( 

 41 للغة التعبريية حلقات تثقيفية  عن ماهية ا

 13 زلي( )واجب من–حلقات تثقيفية  اللغة التعبريية 
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  مقدمة:

وقد   املقدمة.برامج التأهيل السمعي من االدوار املهمة واملؤثرة يف منو الطفل وتطوره وكذلك يف حياة االسرة ويف جناح الربامج  االسرة يفتعترب مشاركة 

كما أن  للطفل.مهمة حول طبيعة اخلدمات اليت ميكن أن تقدم أصبحت األسرة تقوم بأدوار خمتلفة يف خدمة الطفل فهي تستطيع ان تقوم باختاذ قرارات 

الوالدين اآلن أصبح مطلوب منهم أن يتخذوا قرارات وليس فقط إعطاء وجهات ف الطفل.خربات األسرة مهمة بالنسبة لألخصائيني واملعلمني العاملني مع 

وهذه العالقة التشاركية  اخلدمات.ية اليت تبنى بني األسرة ونظام أو منوذج تقديم وتتوجه مشاركة األسرة بالعالقة التشاركية املتساو تصوراتهم.النظر أو 

أو نظام الطفولة املبكرة واملتأخرة ككل وهكذا فإن برامج أو أنظمة  الفريدة واألسريةميكن ان تكون مركزة حول املشكالت املرتبطة بفردية الطفل وخصائصه 

  السمعي.القات تعاونية مع األسر اليت متتلك أطفاال وطالبا من ذوي االضطراب التأهيل السمعي جيب أن تعمل على بناء ع

ملعتقدات اليت حيددها فريق العمل واليت تبنى وا التبادلية بني املعلمني واألسرة  العالقةمثل يتميز هذا الدليل الذي بني أيدينا بتناوله لعدة قضايا هامة 

 17ادراج اكثر من كما يتطرق إىل   مير بها الوالدين عند معرفتهم ان طفلهم يعاني من مشكلة أو إعاقةاملراحل اليت ء تلك العالقة وكذلكعلى ضو

 حلقة تثقيفية للوالدين أو مقدم اخلدمة للطفل . 

ألهداف املرجوة منه يف البيئة يف توسيع وتنويع وتطبيق أدوات التأهيل السمعي وحيقق ا للمعلمني واملعلماتللوالدين و نأمل أن يكون هذا الدليل فتحا جديدا

  واملنزل.املدرسية 
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 الشراكة بني املدرسة واألسرة    : الفصل األول : 

 

مبا التأهيل السمعي وباألخص وهلم احلق يف القيام بأدوار يف كافة مظاهر أو عناصر نظام التدخل املبكر  العمل،األسر هم أعضاء مساوون ومشاركون لفريق 

 .يف ذلك كافة مظاهر رعاية الطفل وكافة مستويات اختاذ القرار

 مع:مشاركة الوالدين هي عملية يتفاعل فيها الوالدين 

 .فريق العمل املسؤول عن تقديم اخلدمات للطفل املضطرب مسعيا .7

 .طفلهماألنشطة املعدة لتطوير املهارات السمعية للطفل وتسهل دور الوالدين مع 

 الطالب والتعرفاملصادر يف تقويم  افصلالذين حيتاجون خلدمات الرتبية اخلاصة وهي من  أبنائهايف تربية وتعليم  وأساسياريكا هاما ش وتعد األسرة        

 انهااىل  إضافةابنها  تفادةاسرة توفر تغذية راجعة عن مدى ساألأن الالصفية، كما  واألنشطةعون للمعلم يف املواقف التعليمية  وأكربعلى احتياجاته 

 على ما يلي: التأكيدرة وتفعيلها من خالل سواأل املدرسةاهم يف احلصول على الدعم العام للربنامج التعليمي، لذلك جيب توطيد العالقة بني املعهد/ست

 رةسحنو األ املدرسة: واجبات أوال

 مع اإلدارة. بالتنسيقيتعلق بربنامج ابنه ومالحظته يف مكانه الرتبوي طالع على كل ما واال املدرسةمتكني ولي األمر من زيارة املعهد/ .1

 .إلغائهبعد التنفيذ وكذلك يف حالة  أو أثناءعليه  تطرأتعديالت  وإقرار أيالربنامج  وإعداد التشخيص ضولي األمر لغر إذناحلصول على  .2

 ج الطالب والتقويم النهائي.ري العمل يف برنامسالربامج ومالحظة  وإعداد التشخيصرة يف ساأل إشراك .3

 رته.وأسرية مجيع املعلومات املتعلقة بالطالب ساحلفاظ على  .4

 ووافية. وواضحةمن ان املعلومات صحيحة  والتأكدبلغة مفهومة  لألسرةرح حالة الطالب ش .5

 . واألنظمة ووفق اللوائحالة طلبها ذلك يف ح السابق تشخيصهب بناء على سع يف الربنامج املناضمل يو انهرة ساأل رات إذاالطالب  تشخيص إعادة .6

 طة.سمب ةارشاديرات شوبتوزيع ن لألسرةرة للتعامل الفاعل مع الطالب وذلك بتقديم برامج تدريب موجهة ساأل مساندة .7

 خص املعوق اليت كفلتها اللوائح واألنظمة.شرة حبقوق الستبصري األ .8

موافقتها عند حتويل  وأخذخطيًا  وإشعارهاموافقتها،  اخذة اخلاصة اىل التعليم العام دون رة خطيًا قبل حتويل ابنها من برنامج الرتبيسعار األشا .9

 الطالب من التعليم العام للرتبية اخلاصة. 

 املدرسةرة حنو سواجبات األ ثانًيا:

 الطالب. دراسةري سوتنفيذ وتقويم اخلطط التعليمية، ومتابعة  وإعداد التشخيصيف  لالشرتاك املدرسةلدعوة املعهد/ االستجابة .1

لزم األمر ويكون هلا احلق  إذا أخرىالطالب إىل جهة متخصصة  وإحالةالربامج  وإعداد التشخيصاإلذن إلجراء  بإعطاء املدرسةالتعاون مع املعهد/ .2

 ذلك. تستوجبميكن أن  ةيف الرفص يف حال

 لوك معني.سواجبات معينة او احملافظة على  داءأالطالب يف  كمساعدةمن متطلبات يف البيت  املدرسةتنفيذ ما تطلبه املعهد/ .3

 تفادة منه لصاحل الطالب.سالطالب ميكن اال أورة سعلى األ يطرأتغري  أيعلى  املدرسةاطالع املعهد/ .4

 رة من خالل:سويتم العمل مع األ

 ولي األمر يف اجتماعات جلنة اخلطط التعليمية.  مشاركة .1

 د التخصصات. الفردية بني فريق العمل متعد تاالجتماعا .2

 .املدرسة مستوىاألمور على  بأولياء عاالجتما .3

 لقاءات اليوم املفتوح. .4

 األمور. أولياء جملس .5

 ةواملالحظات الكتابي االتصاالت اهلاتفية .6
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 ثالثا: العالقة التبادلية بني املعلمني واألسرة: 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واملعلمني:بني األسرة واألخصائيني التبادلية واملعتقدات اليت حيددها فريق العمل واليت تبنى على ضوئها العالقة رابعا : القيم 

فال يوجد برنامج ميكن ان  واجتماعيا.هامة مثل دعم الطفل انفعاليا  فاألسرة تقدم وتوفر خدمات ككل، االبن واآلسرةإدراك دور االسرة األولي مع  .7

كما أن مشاركة األسرة  االخصائيني،واالسر توفر معلومات ذات قيمة بالنسبة للعالقة التشاركية مع  العاطفي.يقوم مكان االسرة يف هذا اجلانب 

  أفضل.اج حتى يصبح أداؤها فاألسرة تعرف ماذا حتت هلا،تتقوى عندما حتدد االسر ما هو مساعد 

الل إدراك احلاجة إىل أهمية التدريب والتوجيه يف التعاون وآثارها على جناح الربنامج فالتعاون يتطلب لغة مشرتكة وميكن ان يقوى ذلك من خ .1

 الدعم.التشاركية ووضع اسس يف الفهم املتبادل فتصبح مشاركة االسرة أقوى يف جو يسوده  تدريب أعضاء العالقة

كس يف اكتساب املهارات اليت متكن االسر واالخصائيني من تطوير عالقة تعاونية نعإدراك أثر كل شخص على التعاون واملشاركة وهذا كله ي .4

 الربنامج.تعزز وتقوي 

ئ استبيانا عن طريق االسرة ميكن ان جيرى معها مقابلة او يطلب منها ان تعب فإنإدراك أن املرونة عنصر أساسي يف التعاون فعلى سبيل املثال  .3

فريق العمل ان يدعم  معينة. وعلىترسل وسيطا او تكتفي مثال بقراءة الدروس واحملاضرات وتأتي لالستفسار عن جوانب  أوالربيد االلكرتوني 

 املتاحة.االسرة بالبدائل 

  العمل.االميان بأن الصراعات جانب صحي يف العملية التعاونية بني الوالدين وفريق  .5

 حقوق الوالدين :  خامسا :

 املشاركة يف التدريس واختاذ القرارات املتعلقة بطفلهم . .7

 توفري مدرسة جمانية مناسبة حلاجات طفلهم .1

 طلبهم تقييم حاجات طفلهم  .4

 ابالغ الوالدين يف حال حاجة الطالب اىل تقييم أو إعادة تقييم  .3

 سحب طفلهم من الربنامج يف أي وقت  فهم ورضا الوالدين خطيا عن اخلطة الرتبوية الفردية وقدرتهم على .5

 تقييم خاص بطفلهم  اأن يتسلمو .1

 إعادة تقييم طفلهم  .1

 تقييم طفلهم باللغة اليت يتقنها .1

 الابد أن حيس الوالدين يف االجتماع املدرسي :مراجعة كل املعلومات املدرسية مع الوالدين ف

 .أن ما يقال سيكون سري 7

 رة للمعلمنيساأل أهمية لألسرةاملعلمني  أهمية

وتطور على مدى تقدم  تؤكدباألدلة املوثقة اليت  رةسيزود املعلمون األ

 . إخفاقه الطالب أو

 تفسراليت ميكن  الشخصيةرة بتزويد املعلمني باملعلومات ستقوم األ

 . السلوكياتبعص 

 لتاريخ الطيبوارة بتزويد املعلمني مبعلومات عن اخللفية ستقوم األ . أبنائهمالفاعلة يف تعليم  املشاركةرة على ساعد املعلمون األسي

 .واملرضي للطالب

األكادميية  أبنائهمرة يف التعرف على حاجات ساعد املعلمون األسي

 . والسلوكية

يتعلق  وخاصة مارة بتعزيز ما يعلمه املعلمون للطالب ستقوم األ

 بالواجبات املنزلية. 

اليت  واجملتمعية اهلامةيقوم املعلمون بتحديد املعلومات الرتبوية 

 صرة يف التعرف على الفرص املختلفة ألبنائهم.تصاعد األ

هم يف سرة املعلمني يف حتديد اهتمامات الطالب مما يساعد األست

 حتقيقها. والعمل علىحتقيق األهداف الرتبوية 

 مشاركةهم يف ساليت ت ةاالجتماعياملهارات  لألسرةح املعلمون ضيو

 التفاعل معه.  وتساعدهم علىباجملتمع  أبنائهم

جوانب القوة للطالب  اكتشافرة املعلمني يف ساأل اعدست

 .املناسبةع األهداف الرتبوية ضميكن من و واحتياجاتهم مما

 واسرتاتيجيات التعليم أساليبرة يف تعريفهم على ساعد املعلمون األسي

 أبناءهم.ب ساليت تنا

النظام  أمناطأن تزود املعلمني باملعلومات عن  لألسرةميكن 

 .أفصلاليت ميكن ان تفيد الطالب بدرجة  التعلمواسرتاتيجيات 
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 . االحرتام للوالدين وأراءهم .1

 مناقشة املشكلة بهدوء وعدم انفعال  .4

 . االبتعاد عن املصطلحات املتخصصة 3

 . توضيح مشكلة الطفل للوالدين والشواهد عليها من اختبارات ومالحظات .5

 .توضيح أهمية دور األهل وكبف ميكن مساعدتهم لطفلهم 1

 .ماذا يستطيعون أن يفعلو يف البيت ملساعدة الطفل يف البيت .1

 حبقوقهم تعريفهم  .1

 املشاركة باخلطة الرتبوية الفردية أو خطة اخلدمات األسرية الفردية . .71

 استالم تقرير عن تقدم الطفل املدرسي يف الوقت الذي يرسل تقرير ألقرانه يف الفصل العادي  .77

 تدريس ابنهم يف أقل البيئات تقييدا واليت تتناسب مع قدراته  .71

 

 جمال التأهيل السمعي: الربنامج يفملركز أو : واجبات األسرة حنو املعهد أو اسادسا 

أو متابعة االستجابة لدعوة املعهد أو الربنامج لالشرتاك يف التشخيص وإعداد وتنفيذ وتقويم خطط التأهيل السمعي الفردية يف حالة التدخل الفردي  -7

 سري دراسة التلميذ يف احلاالت األخرى. 

ء اإلذن إلجراء التشخيص وإعداد الربامج وإحالة التلميذ إىل جهة متخصصة أخرى إذا لزم األمر ويكون له حق التعاون مع املعهد أو الربنامج بإعطا -1

 الرفض يف حاالت ميكن أن تستوجب ذلك. 

 احرتام كل من له عالقة باملعهد أو الربنامج أثناء احلديث عنهم أو معهم.  -4

 ألسرة أو التلميذ ميكن االستفادة منه لصاحل التلميذ.اطالع املعهد والربنامج على أي تغري يطرأ على ا -3

ما عن طريق تنفيذ ما يطلب املعهد أو الربنامج تنفيذه يف البيت كمساعدة التلميذ يف أداء واجبات معينة واحملافظة على سلوك معني أو تطوير مهارة  -5

 التدريب وميكن تلخيص األدوار اهلامة للوالدين كالتالي : 

الحظني : وهنا تعطى الفرصة للوالدين ملالحظة أبناءهم يف الصف أو مالحظة األخصائيني أو املعلمني وهم يعملون مع الطفل ويقومون الوالدان كم - أ

 باألدوار العالجية . 

 مة له . الوالدان كمستمعني : وهو دور يقومون به كمالحظني أو مشاركني يف االجتماعات اليت تعقد ملناقشة حالة الطفل واخلدمات املقد - ب

 الوالدان كمقدمي خدمات ومعلومات : حيث أن الوالدين هلم أدوار ووظائف هامة تشكل عامال رئيسيا يف تقديم اخلدمات وتبادل املعلومات . - ت

 الوالدان كمتخذي قرار وأعضاء فريق : وهذا ميكنهم من االشرتاك يف التخطيط التعليمي وأدوار اختاذ القرار مساواة بفريق العمل .  - ث

 لوالدان كواضعي سياسة ومقدمي نصائح : حيث قد يلعب الوالدان دور مقدمي النصائح ووضع السياسات اخلاصة للمؤسسة اليت تقدم اخلدمات .ا - ج

 الوالدان كممثلني : حيث يعترب التعاون عنصرا مهما يف اخلدمات وتنسيق اجلهود اهلافة اىل توفري خدمات افضل او برامج أفضل للطفل .  - ح

 كمدافعني عن حقوق الطفل : حيث يلعب الوالدان دورا مهما يف الدفاع عن الطفل واحتياجاته الرباجمية ودعمه . الوالدان - خ

 الوالدين كمرشدين واصدقاء داعمني : حيث يقدم الوالدان الدعم لبعضهم البعض ويتبادلون اخلربات ويقدمون املساعدة لبعضهم .  - د

دريب الوالدان هو توفري فرص هلم يف اكتساب املهارات اجلديدة لتسهيل ادوار التنشئة االسرية اليت يقومون الوالدين كمتعلمني : إن اهلدف من وراء ت - ذ

 بها مع طفلهم .

اجهة الوالدان كمعلمني لطفلهم : وهذا يزيد من وقت الوالدين مع الطفل وحيسن نوعية التفاعل من الوالدين والطفل ، كما تزداد قدرتهم على مو - ر

 ية والتعامل مع مشاعرهم السلبية وتعزيز تعلم الطفل .الضغوط النفس

 الوالدان كمتطوعني ومساعدين : إن أدوار الوالدين ذوي اخلربة التطوعية تسهل تنفيذ برامج التأهيل السمعي . - ز

 الوالدان كأفراد هلم هويتهم اخلاصة وخصائصهم الفريدة ويبحثون عن احلب والتقدير والقبول .  - س

 :  انفعاالت الوالدين

 الفصل الثاني :املراحل اليت مير بها الوالدين عند معرفتهم ان طفلهم يعاني من مشكلة أو إعاقة :

 .مرحلة املفاجأة7

 .مرحلة النكران 1

 . مرحلة الرفض 4

 .مرحلة الغضب3

 .مرحلة املساومة5

 .مرحلة االكتئاب 1
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 .مرحلة القبول1

 مدة كل مرحلة  خيتلف ترتيب املراحل من عائلة إىل أخرى وكذلك طول

 الفصل الثالث : برنامج تثقيف ومتابعة ولي األمر / مقدم الرعاية 

 ماذا يتعلم أولياء األمور االطفال /الطالب ذوي االضطراب السمعي يف الربنامج :

 وا ما يلي :خالل جلسات التدريب السمعي اللفظي يقوم أولياء األمور / مقدمي الرعاية  باملالحظة واملشاركة والتدريب ليتعلم

 تزويد الطفل باألمثلة والنماذج من اجل حتفيز مهارات النطق واللغة والتواصل يف املنزل  .7

 وضع اخلطط الالزمة لدمج مهارات االستماع والنطق واللغة والتواصل ضمن االعمال اليومية  .1

 التواصل بصفتهم شركاء يف عملية التأهيل  .4

 وقدراته افادة االخصائي املعاجل باهتمامات الطفل  .3

 حتليل املعاني حملاوالت الطفل االوىل يف التواصل  .5

 تطوير اساليب مناسبة لتعديل السلوك .1

 تدوين ومناقشة تقدم احلالة  .1

 حتليل االهداف قريبة املدى وبعيدة املدى .1

 اكتساب الثقة يف التفاعل بني الطفل والوالدين  .1

 اختاذ قرارات مبنية على اساس من املعلومات  .71

 الطفل ورعاية حقوقه التحدث باسم  .77

 

 معلومات وارشادات تتعلق بالربنامج واالجتماعات

املركز ألولياء األمور يف املعهد / الربنامج /  التثقيفية اجلماعية التدريبية واحللقاتتكون الربنامج من جمموعة من االنشطة تتنوع بني اجللسات .ي7

 الربنامج.املتابعة دورية من خالل  الدراسي وتكوناألمر يف بداية العام  يسلم لوليوي على الربنامج حيث إىل الواجبات املنزلية يف القرص املرن احملت باإلضافة

ين ابالغ والدين تقوم املدرسة / املركز بإخبار الوالدين عن موعد االجتماع ويكون دور الوالدين بالرد واالبالغ عن من سوف حيضر االجتماع وميكن للوالد1

 اهلدف.كون بنفس اخرين للحضور يشرت

 على الوالدين وضع قائمة بأهداف وافكار حول الطفل    .1

ات العامة .  يعقد اجتماع مجاعي ألولياء األمور خالل الشهر األول من بداية الفصل الدراسي األول لعرض اهلدف من الربنامج التثقيفي وشرح املسلم3

   بالتأهيل السمعي وعلى الوالدين طرح اسئلة خالل االجتماع

يمية املباشرة . تعقد اجتماعات فردية ألولياء االمور مع االخصائيني واملعلمني يتم الرتكيز فيها على السلوكيات املستهدفة واستخدام االساليب التعل5

 التعليم.املصممة وذلك اعتمادا على طبيعة اهلدف من 

دل املعلومات حول اهتمامات الطفل مع طلب التوصيات للقيام بها باملنزل وتلخيص . يف االجتماعات الفردية على الوالدين احضار بعض اعمال الطفل وتبا1

 االجتماع.ما نوقش قبل مغادرة  أبرز

ل واستخدام لغة .  يف االجتماعات الفردية على املعلمني / االخصائيني االصغاء اجليد وبدء االجتماع وانهاؤه بشكل اجيابي واالحتفاظ بعينات اداء الطف1

  املدرسة.ن اطالق االحكام وجتنب استخدام املصطلحات املهنية املعقدة مع طلب اقرتاحات من الوالدين خاصة بأهداف بعيدة ع

رسة /املركز مكانا . خالل االجتماعات جيب ان تكون املقابلة مرحية واحلديث بلغة يفهمها الوالدين مع اشراك الوالدين يف عملية اختاذ القرار مع جعل املد1

 ميكن ان يلتقي به الوالدين وتسهيل عملية لقاء االسر واالجتماع بهم . مرحيا 

 . ميكن عرض  الدروس اليت يشتمل عليها الربنامج يف البوربوينت او أي برنامج اخر يناسب االهل .1

 مكونات برنامج تثقيف ومتابعة أولياء األمور / مقدمو الرعاية

ع بني اجللسات التدريبية  واحللقات التثقيفية   والواجبات املنزلية . وميكن تلخيص أهم مفردات الربنامج يتكون الربنامج من جمموعة من االنشطة تتنو

 على النحو التالي :  

 ( يف امللحق. 7)  انظر النموذج رقم  جدولة زيارات وىل األمر/ مقدم الرعاية لربنامج التأهيل السمعي  .7

 ( يف امللحق. 1)  تواصل انظر النموذج رقم األنشطة املنزلية احملفزة للسمع وال قوائم .1

 ( يف امللحق.4)  حلقات تثقيفية عن املعني السمعي والقوقعة االلكرتونية انظر النموذج رقم  .4

 ( يف امللحق. 3)  حلقات تثقيفية عن بداية استخدام املعني السمعي انظر النموذج رقم  .3

 ( يف امللحق. 5)  رقم  حلقات تثقيفية عن صيانة املعني السمعي انظر النموذج .5

 ( يف امللحق.1)   االعطال الصغرى الشائعة للمعينات السمعية وأسبابها انظر النموذج رقم عن حلقات تثقيفية  .1



9 
 

 ( يف امللحق.1)   )واجبات منزلية ( انظر النموذج رقم –حلقات تثقيفية عن املعينات السمعية  .1

 ( يف امللحق. 1)  ر النموذج رقم حلقات تثقيفية عن لفت انتباه الطفل لألصوات انظ .1

 ( يف امللحق.1)   حلقات تثقيفية  عن السمع )واجبات منزلية ( انظر النموذج رقم  .1

 ( يف امللحق.71)   ) واجبات منزلية (  انظر النموذج رقم –حلقات تثقيفية  عن السمع واملخطط السمعي  .71

انظر النموذج   ديد نوع الفقدان السمعي الذي يعاني منه الطالب /الطفلحلقات تثقيفية  عن جهاز قياس السمع وكيف يساعدنا على حت .77

 ( يف امللحق.77)   رقم 

 ( يف امللحق. 71)  )واجبات منزلية ( انظر النموذج رقم –حلقات تثقيفية عن اختبار السمع واملخطط السمعي  .71

 ( يف امللحق.74)   حلقات تثقيفية عن املخطط السمعي انظر النموذج رقم  .74

 ( يف امللحق.73)   )واجبات منزلية ( انظر النموذج رقم –لقات تثقيفية عن اختبار املخطط السمعي ح .73

 ( يف امللحق.75)   حلقات تثقيفية عن تأثري درجة الفقدان السمعي على اللغة والكالم انظر النموذج رقم  .75

 يف امللحق.(  71)  حلقات تثقيفية عن التطور السمعي عند االطفال انظر النموذج رقم  .71

 ( يف امللحق.71)   )واجبات منزلية ( انظر النموذج رقم –حلقات تثقيفية كيف تعلم طفلك االستماع  .71

 (( يف امللحق.71)   حلقات تثقيفية عن شدة االصوات الكالمية انظر النموذج رقم  .71

 ( يف امللحق.71)   )واجب منزلي ( انظر النموذج رقم –حلقات تثقيفية عن اللغة  .71

 ( يف امللحق.20)   تثقيفية عن اللغة والتواصل انظر النموذج رقم  حلقات .11

 ( يف امللحق.21)   حلقات تثقيفية  عن ماهية اللغة االستقبالية انظر النموذج رقم  .17

 ( يف امللحق. 22)  حلقات تثقيفية عن اللغة االستقبالية )واجب منزلي ( انظر النموذج رقم  .11

 ( يف امللحق.23)   التعبريية انظر النموذج رقم حلقات تثقيفية  عن ماهية اللغة  .14

 )  ( يف امللحق. )واجب منزلي( انظر النموذج رقم –حلقات تثقيفية  اللغة التعبريية  .13

 )  ( يف امللحق. جدولة اهداف  الربنامج العالجي املنزلي انظر النموذج رقم  .15
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 امللحق :

 (7منوذج رقم )

 جدولة زيارات وىل األمر/ مقدم الرعاية لربنامج التأهيل السمعياسم النموذج : 

 

 املوضوع  التاريخ  اليوم 
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 (1منوذج رقم )

 لية احملفزة للسمع والتواصل:اسم النموذج : قوائم مقرتحة لألنشطة املنز

 

 صنع وجبة /اعداد شطرية  استحمام الطفل /دمية  الباس الطفل /دمية 

 تنظيف احلديقة صنع عصري /شاي / قهوة /حليب بنكهات خمتلفة صنع حلوى بنكهات خمتلفة

 تصنيف اخلضار والفواكه بالرباد تصنيف االواني  غسل االطباق 

تغيري احلفاظ لألطفال / تغيري املالبس املبتلة  طبخيتصنيف املواد بالدوالب امل

 لألكرب سنا

 كنس املنزل

 االلكرتونية  باأللعاباللعب  مشاهدة التلفاز تنظيف مرافق املنزل

 كي املالبس غسل املالبس وطيها  اخلروج للشراء من البقالة القريبة

 تصفح اجلريدة  قراءة قصة  غسل الفناء اخلارجي للمنزل

 اللعب باملكعبات لصنع اشكال خمتلفة تفريغ القمامة  اع الصور باأللبوم استط

 السباحة باملنزل  اللعاب التقليدية /الغميمة / اجياد الشيء املخبئ  واالهازيج  \األناشيد

 استشوار الشعر  ارسال الطفل جللب اغراض داخل املنزل تصفح االنرتنت الصور

 

 زة للسمع والتواصل)قائمة مقرتحة من األهل ( قوائم األنشطة املنزلية احملف
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 (4منوذج رقم )

حلقات تثقيفية عن املعني السمعي والقوقعة االلكرتونية: اسم النموذج  

مساع األصوات بشكل أعلى، ومن ثم ميكن الشخص من التواصل بشكل أكثر املعني السمعي  : هو جهاز صغري يتم وضعه داخل األذن أو خلفها كي ُيمّكن من 

 فاعلية. فإذا كان الشخص يعاني من فقدان او ضعف السمع، من شأن مّساعة األذن أن تساعده على زيادة القدر الذي ميكنه مساعه.

يف األذن الداخلية )فقدان السمع احلسي العصيب(. كما قد تكون وقد تساعد مساعة األذن أيًضا إذا كان فقدان السمع نامًجا عن ضرر يف خاليا الشعر 

أو بسبب  مفيدة يف بعض أنواع فقدان السمع التواصلي؛ حيث يتعذر على الصوت املرور من األذن اخلارجية إىل األذن الداخلية بسبب الرتاكم الشمعي،

ذنني(، قد تساعد السّماعة على التخفيف من وطأة الشعور به.السوائل يف األذن. أما إذا كان املصاب يعاني طنيًنا )أو رنني يف األ  

 كيف تعمل مّساعات األذن

إىل إشارات كهربية ُترسل  ومضّخم للصوت، ومكرب للصوت، حيث يلتقط امليكروفون األصوات ثم حيّول موجات الصوت ُتصنع مّساعات األذن من ميكروفون،

 .إىل األذن من خالل مكرب الصوت لصوت ويرسلهإىل مضخم الصوت، والذي بدوره يرفع من درجة ا

 

 .بعينها تكافح من أجل مساعها، دون إحداث أي ضجيج عالي للصوت بالفعل، ورمبا أعلى وميكن ضبط مّساعة الصوت إىل أصوات

 

جرس الباب، وكأن هناك غالية  اتف أواألذن مسًعا مثالًيا، ولكنها ستساعد على مساع اجلميع وكأنهم يتحدثون عرب اهل ليس من املتوقع أن تعطي مّساعة

  .تغلي املياه جبوارك

 أنواع مّساعات األذن

 .التماثلي والرقمي، ويف خمتلف األشكال واألحجام إن مساعات األذن متاحة يف الشكلني

 مساعات األذن التماثلية

األصوات اليت يلتقطها امليكروفون. وسوف  قوة اإلشارات( لزيادة حجممساعات أذن تقليدية تستخدم الرتانزستور )جهاز يزيد من  مساعات األذن التماثلية هي

  .حبيث تصبح األصوات اليت يصعب مساعها أعلى، ويرسلها إىل األذن من خالل مكرب الصوت يعمد أخصائي السمعيات إىل ضبط مّساعة األذن

 

الرقمية بشكل تام، وهي األسهل من حيث إمكانية  نه جاري استبداهلا بالسماعاتالتماثلية أقل سعًرا من السماعات الرقمية، إال أ وعادًة ما تكون السماعات

 .ضبطها وفًقا الحتياجات املريض

 مساعات األذن الرقمية

و وحدات صغرية جًدا ومتمايزة. وه على جهاز حاسوب صغري. يلتقط امليكروفون األصوات ثم يعمد أوًلا إىل تقسيمها إىل حتتوي مّساعات األذن الرقمية

 حبسب صعوبة السمع. كما ميكن تعديل بعض مّساعات األذن الرقمية كي تتناسب مع املواقف مربمج كي جيعل بعض الوحدات أعلى، وبعضها أهدأ،

 .املختلفة، مثل املكتبة اهلادئة أو األماكن الصاخبة

 

 .األذن بإنتاج السماعات الرقمية فقط ويعنى غالبية مصّنعي مّساعات

 األذناستخدام مّساعة 

 .األذن املختلفة. ومنط السماعة هو ما حيدد مكان وضعها. وفيما يلي بعض األمثلة هناك عدد من أمناط مّساعات

 بيت إن السّماعات اليت توضع خلف األذن مزودة بغالف بالستيكي يستقر خلف األذن، وقالب أذن يناسب األذن اخلارجية. ولدى السماعات ذات التث

ف األذن أنبوب ضيق يدخل يف قناة األذن بدًلا من قالبها. مما يرتك قناة األذن مفتوحة، وهو خيار جيد إذا كانت األذن متيل املفتوح اليت توضع خل

 إىل تراكم الشمع. إنها جتعل الصوت طبيعي بدرجة أكرب. تعترب السماعات ذات التثبيت املفتوح اليت توضع خلف األذن مناسبة حلاالت فقدان

 .السمع املعتدلة

 ة. وعادًة ما بالنسبة للسّماعات داخل األذن، فيتم تثبيتها بالكامل داخل األذن اخلارجية، وميكن استخدامها يف حاالت فقدان السمع املعتدلة إىل حاد

هو ما تكون غري ملحوظة، أكثر من تلك اليت توضع خلف األذن. وبعض السّماعات اليت توضع داخل األذن يشتمل على جزء يسّمى تيليكويل، و
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القالب جيعل احملادثات اهلاتفية أسهل يف مساعها. وبشكل عام، ال ُتستخدم السّماعات اليت توضع داخل األذن مع األطفال ألنها تستلزم استبدال 

  .كلما كربت األذن

 تناسب حجم وشكل قناة األذن. وتعترب  مّساعات قناة األذن، واليت يتم تثبيتها داخل قناة األذن، وهلا منطان. لقد صّممت مّساعات قناة األذن حبيث

اد ختتفي مّساعات قناة األذن اليت توضع بشكل تام داخل القناة هي األقل حجًما واألكثر اختفاًءا من بني أنواع مّساعات األذن املختلفة. فهي تك

ي من التهابات األذن املتكررة؛ وذلك لكونها صغرية متاًما داخل قناة األذن. وقد ال تكون مناسبة إذا كان الشخص يعاني فقدان حاد للسمع، أو تعان

 .للغاية وال ميكنها محل مضّخم قوي للصوت

  يكون هذا قد تكون مّساعة التوصيل العظمية مفيدة، يف حالة اإلصابة بفقدان السمع التوصيلي وتعذر ارتداء األشكال الشائعة لسّماعات األذن. وقد

الوسطى، مثل التهابات األذن املتكررة أو جراحة ما يف األذن. وتعمل مّساعات توصيل العظام بتمرير الصوت بسبب مشكالت مع قناة األذن أو األذن 

 .من خالل اجلمجمة مباشرة إىل األذن الداخلية، مع جتنب األذن اخلارجية والوسطى

 جيد مّساعة أذن يرتديها على جسده أمًرا مفيًدا.  إذا كان املريض يعاني من مشكالت الرؤية، أو جيد صعوبة يف العمل مع الضوابط الصغرية، قد

 إنها مّساعة أذن مزودة بصندوق صغري ميكنك وضعه يف اجليب أو إرفاقه باملالبس. ويتصل هذا الصندوق مبيكروفون عن طريق موّصل، وميكن أن

 .يكون يف غاية القوة

 

 

داخل قناة االذن اخلارجية                    خلف االذن بالقالب              خلف االذن مفتوح              كليا داخل االذن              داخل قناة االذن                   
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 أجزاء املعني السمعي : 

 مستقبل داخلي .7

 بالصوت التحكم زر .1

 داخلي فونميكر .4

 جزر الربام .3

 داخلي املكرب .5

 البطارية بيت .1

 

 

وهذا الرتكيب حيتوي على خاليا  organ of cortiهي جزء من األذن الداخلية حتتوي على تركيب حساس يسمى عضو كورتي  cochleaالقوقعة 

ات أو سياالت كهربائية ثم تنقل اىل ألياف العصب إىل إشار( ترددات الصوت)تقوم بتحويل االهتزازات الصوتية ( شعريات دقيقة)مشعرة حسية عصبية 
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 .ومنها إىل الدماغ الذي يقوم بتفسريها وحتليلها( اخلاليا العصبية)السمعي 

 .وقد مسيت القوقعة أو احللزون بهذا االسم ألنها تشبه هيكل احللزون

ني بنقص مسع إستقبالي متوسط إىل شديد وهو نقص ناجم عن تضرر تستعمل القوقعة السمعية اإللكرتونية املزروعة كبديل للسماعات التقليدية للمصاب

أما . قلنا إن السماعات التقليدية حتول الصوت إىل إشارات كهربائية وتضخمها. تعمل هذه األجهزة بشكل خمتلف عن السماعات األخرى. األذن الداخلية

 .ل الصوت عرب توليد اإلهتزاز يف عظيمات األذن الوسطى إلستثارة األذن الداخلية مباشرةفهي تنق. السماعات املزروعة فهي تعمل وفق مبدأ اإلهتزاز امليكانيكي

ضعف مسع ناجم عن ) sensorineural hearing lossيستفيد من زراعة القوقعة األشخاص املصابون بنقص السمع االستقبالي أو احلسي العصيب 

 .شريطة أن تكون ألياف العصب السمعي سليمة( جودة يف عضو كورتيضرر يف األذن الداخلية أي إصابة اخلاليا احلساسة املو

وسطى ال ينصح بزراعة القوقعة يف حاالت ضعف السمع التوصيلي وهو ضعف السمع يف األذن اخلارجية أو الوسطى وكذلك يف حاالت التهابات األذن ال

 .احلادة أو املتكررة

 

 

 .وفون مثبت على الوحدة اخلارجية للجهازيتم التقاط األصوات بواسطة ميكر. 7

 .يقوم معاجل الكالم مبعاجلة األصوات رقميًا ونقلها كإشارات إىل لفيفة اإلرسال. 1

 .تقوم لفيفة اإلرسال بإرسال اإلشارة إىل الوحدة الداخلية املغروسة حتت اجللد على شكل موجات راديو. 4

ثبتة داخل العظام الوسطى لألذن بتوصيل طاقة كهربائية إىل جمموعة من األقطاب الكهربائية يقوم املعاجل الداخلي للوحدة الداخلية امل. 3

 .املوجودة داخل قوقعة األذن( كهرومغناطيسي)

 تعمل األقطاب الكهربائية على حتفيز األلياف العصبية السمعية املتبقية يف قوقعة األذن. 5

 ن خالل النظام السمعيترسل معلومات الصوت الكهربائية إىل الدماغ م. 1

 .تستغرق من نصف ساعة إىل ساعتني( دون ترقيد)يتم تركيب السماعات املزروعة من خالل إجراء جراحي كحالة خارجية 

 زرعة القوقعة

1 

2 

6 

4 

5 3 

ازرار التحكم 

تقع  بالمعالج

 باألسفل 

 االقطاب
يعمل الجهاز على تحويل 

الصوت الى طاقة كهربائية 

 تحفز االذن الداخلية  
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 (3منوذج رقم )

 حلقات تثقيفية عن بداية استخدام املعني السمعي:  اسم النموذج

 املشاكل واتمالحظات االستجابة لألص املدة الزمنية الوقت اليوم/ التاريخ

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 ..................... أذن واحدة: ....................... كلتا األذنني: ...............................التاريخ: ............................االسم: .......................................................... نوع املعني السمعي: ........................................



17 
 

 (5منوذج رقم )

 صيانة املعني السمعي:  اسم النموذج

 

 

 نوع املعني السمعي: ..................................................................

 ................................................................الرقم التسلسلي: ........

 نوع املستقبل: .........................................................................

 نوع السلك: ............................................................................

 ........................................................................العنوان/اهلاتف 

 اإلصالحات للمعني . أ

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

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

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

 األسالك/ املستقل . ب

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

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

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

 ................( )الرقم ....................(القالب )املادة .... . ت

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

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

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

 البطاريات . ث

.......................................................................................................... 
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(1منوذج رقم )   

  االعطال الصغرى الشائعة للمعينات السمعية وأسبابهاعن حلقات تثقيفية ج : اسم النموذ

 

 العطل السبب احلل

.تأكد من الوضع السليم )ألنبوبة األذن( أو 7

 القالب .

.خفف شدة الصوت 1  

.القالب أو انبوبة األذن غري حمكمة أو مطابقة 7

 لألذن 

.تكبري زائد عن احلد 1  

 صفري او تشويش 

لسماعة.افتح ا7  

.نظف القالب1  

.غري البطارية4  

.ضع القطب املوجب للبطارية مقابل عالمة 3

 )+(على السماعة 

.السماعة غري مفتوحة7  

.القالب مسدود )مشع األذن(1  

.البطارية استنفذت4  

البطارية موضوعة باملقلوب.3  

 ال يوجد استقبال

 )السماعة ال تعمل (

.نظف أطراف البطارية7  

.غري السلك1  

طراف البطاريات بها صدأ..أ7  

.السلك به قطع(1  

 ضوضاء متغرية .)صوت متقطع(

 غري البطارية 

 تنظيف فتحة امليكرفون 

 الضبط الصحيح ملفتاح القوة 

  

 البطارية استنفذت 

 فتحة امليكرفون مواجهة للجسم او انسدادها 

 ضبط خاطئ ملفتاح القوة 

 صوت تكبري السماعة منخفض
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 (1منوذج رقم )

 منزلية ( واجباتاملعينات السمعية )اسم النموذج : حلقات تثقيفية عن 

 أكمل الفراغات بالكلمة املختارة من أعلى الفقرات االتية :

 قالب     -مستقبل     -املكرب    -ميكرفون     -األصوات   

كرب كل األصوات وليس فقط األصوات الكالمية وعندما تضع املعني السمعي على الطفل الذي املعني السمعي هو جهاز صغري يكرب األصوات ،املعني السمعي ي

 يعاني من فقدان مسعي فسوف جيعل كل........أعلى شدة.

ذن او خلف هناك أنواع متعددة من املعينات السمعية. العديد من األطفال يرتدون املعني السمعي. والعديد من األشخاص يرتدون معني مسعي مبستوى األ

 األذن او داخل األذن . وبعض املعينات السمعية مرتبطة باملعني البصري)النظارات(

  طاقة كهربائية .تتكون املعينات السمعية من عدة أجزاء رئيسية ال............ يلتقط األصوات فامليكرفون يلتقط األصوات )الطاقة الصوتية ( وحيوهلا إىل

بالبطارية .اهلدف من املكرب هو بناء قوة لإلشارة )الصوت( اآلتية من امليكرفون . ان املكرب يوجد داخل املعني السمعي . إذا املعني املكرب باملعني السمعي يعمل 

 السمعي ال يستطيع جعل األصوات أكرب شدة بدون ................

االنسان مساعها .املستقبل متصل بالقالب األذني والذي صنع ليناسب كل  املستقبل حيول اإلشارة الكهربائية املكربة ثانية إىل طاقة صوتية حتى يستطيع

 أذن على انفراد للشخص املصاب بفقدان السمع .

 الطاقة الكهربائية حتول إىل طاقة صوتية بواسطة ال...............وال.................يدخل مباشرة لصيوان األذن باملقاس املناسب .

 ت منزلية (التكبري والكسب )تطبيقا

 أكمل الفراغات بالكلمة املختارة من أعلى الفقرات االتية :

 كسبا    -   41   -التكبري   

عينات السمعية تكرب يعتمد مقدار التكبري الذي يوفره املعني السمعي على عدد األنابيب واحملوالت يف املعني السمعي وعلى قوة البطارية املستخدمة . بعض امل

 ديسيبل ) أخصائي السمعيات يصف السماعة املناسبة والبطارية املناسبة (. 11ديسيبل وبعضها تكرب األصوات إىل  41-11 األصوات فقط اىل

 مجيع املعينات السمعية ال توفر نفس املقدار من ......................

( ديسبل فإن كسب املعني السمعي 11ب األذن عند )( ديسيبل وعندما يدخل يف امليكرفون وخيرج من املستقبل / قال51إذا كانت شدة الصوت )

 هو.......................ديسيبل .

 كلما زاد حجم الصوت يف املعني السمعي كلما وفر املعني السمعي .....................أكرب.

 معية واستجابة املفحوص.إن أخصائي السمعيات هو الذي يربمج املعينات السمعية تبعا للتخطيط السمعي ونتائج االختبارات الس

 عونا نفهم عمل املعني السمعي ...د

 أكمل الفراغات بالكلمة املختارة من أعلى الفقرات االتية :

 يتعرف    –يصغي   -عتبة    -  711  -  11  -  11  -أعلى    -عتبة السمع    -األصوات   

ساعد الطفل على مساع األصوات عن طريق تكبري هذه األصوات حتى تكون أعلى من عتبة إن املعني السمعي ال يغري عتبة السمع للطفل . املعني السمعي ي

ديسيبل  11ديسيبل يف املدى الكالمي فعلى املعني السمعي أن يكرب الكالم ألكثر من  11السمع عند الطفل . إذا كان متوسط عتبة السمع عند الطفل 

 ليستطيع الطفل الوعي وادراك األصوات .

ديسيبل فإنه بالكاد يستطيع السمع عند األصوات 31ديسيبل ومعينه السمعي يوفر كسبا مبقدار  11تبة السمع لدى الطفل عند أحد الرتددات هو إذا كانت ع

 ديسيبل . 31ذات 

 إن املعني السمعي جيعل ................أعلى وهو ال يغري ...................عند الطفل . 

 لى مستوى عتبة السمع لدينا ، جيب أن ننصت جيدا . جيب أن تكون األصوات ............من عتبة السمع لدينا حتى نسمعها . لسماع األصوات بشكل  صحيح ع

ديسيبل )الكالم العادي ( . 31ديسيبل.وبدون املعني السمعي حسام ال يسمع األصوات عند  11إذا كان متوسط عتبة السمع لدى حسام يف املدى الكالمي هو 

ديسيبل من الكسب . وهذه العملية اليت قام بها حسام كربت األصوات من 11سام  حيرك ضابط حجم الصوت مبعينه السمعي حتى حيصل على لذلك ح

 ديسيبل إىل .............ديسيبل 31

ديسيبل  31الصوت من ديسيبل وهذا ضخم 31ومازال حسام ال يسمع األصوات  لذلك استمر بتحريك ضابط حجم الصوت حتى حصل على كسب مبقدار 

 إىل ........

ديسيبل  11حسام  األن يستطيع مساع األصوات وهي مازالت خافتة وعليه أن يسمع جيدا . أدار حسام حجم الصوت حتى وفر له معينه السمعي كسبا مبقدار 

 ديسبل ويسمعه كأنه همس . 11قدار ديسيبل تضخم إىل ......وهذا الصوت يعترب فوق ........ السمع اخلاص حبسام مب31. إن الصوت ذو ال

الشخص عندما يكون لدى الطفل فقدان مسعي شديد جدا أو حاد ، فإن املعني السمعي ال يكرب األصوات لديه حبيث جيعلها نفس األصوات اليت يسمعها 

 الطبيعي . لذا جيب أن يتعلم الطفل أن............وأن ..........على األصوات الناعمة واخلافتة .
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 (1منوذج رقم )

 قائمة لفت انتباه الطفل لألصواتحلقات تثقيفية عن اسم النموذج : 

 أصوات داخل املنزل :

 الكسر  غلق الباب  الراديو  الساعة  جرس الباب  اهلاتف 

 أنبوب املاء  صرير الباب  االذان  االلة الطابعة  الثالجة  املكنسة الكهربائية 

 املرحاض  طرق الباب  التلفاز  االوراق الطبخ  الكمبيوتر

 ...... غسالة املالبس فتح الباب  غسالة الصحون  االطباق  الغليان 

 

 أصوات خارج املنزل :

 االذان   الطائرة  الشاحنة   القارب  النار الرعد 

صراخ األطفال  الباص املطر  سيارة الشرطة أوراق األشجار 

 باحلدائق 

صوت الدراجة 

 ئية اهلوا

صوت فتح واقفال  السيارة   الريح  سيارة الدفاع املدني  البوابة 

 احملالت 

 القالب

 ...... صوت الصافرة  القطار  سيارة اإلسعاف  سيارة شفط اجملاري  األمواج

 

 أصوات االنسان :

 التأوه  صوت املضغ الكحة-الركض   العلك  التثاؤب  املشي

 تنظيف االنف التجشؤ النحنحة فرشاة االسنان التصفيق القفز

 املضمضة التقبيل غسل اليدين  اهلمهمة الصفري  البكاء 

 ...... الغصة النفخ  الضحك الشخري العطس

 

 أصوات احليوانات : 

 ارنب  نعجة عصفور  خنزير  ديك-دجاجة  كلب 

 فيل حنله قرد ثعبان حصان قطه

 خفاش أسد  دب  ديك رومي ماعز بقرة

 ...... بعري  تيس  ورث خروف منر

 أصوات العمل : 

 

    النجارة   الطاحونة   نشر اخلشب  اخلياطة

   السقي خالطة االمسنت  صوت املثقاب  الطرق

   املسح  حفر الشارع احملرك  احللق

 ......    على الزيت باملطاعم  الصنفرة  تكسري اخلشب 

 

 أصوات الصاج : 

 

أصوات الفواصل   النغمة  جرس غليظ  البوق الطبل 

 االعالنية

أصوات عامة   حاسب اىل ناطق 

 منخفضة الرتدد

أصوات عامة  مرتفعة  الصاجة صفارة  جرس حاد النغمة  البيانو  الصندوق املوسيقي

 الرتدد

العاب تصدر أصوات  لعبة ناطقة   اجلوال العاب الضغط النغمة

 خمتلفة 

 صوتني متبادلني 

 ...... صوت  صوت البالون   املزمار موسيقية العاب االكورديون
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 (1منوذج رقم )

  منزلية(وواجبات  )قراءاتحلقات تثقيفية عن السمع  النموذج:اسم 

 

 
 

 

على  اهلواء الصوت عرب الصوت هو االهتزاز. تنتقل األصوات على شكل اهتزاز خالل اهلواء. وعندما تصل هذه االهتزازات إىل اذاننا فهذا بداية السمع. ينتقل 

 .اهتزازات  شكل

 وهذه االهتزازات تصل إىل طبلة االذن بسرعه واليت  تبدأ باالهتزاز أيضا.  هلواءإن مصدر الصوت يهتز ويسبب اهتزاز ا

ظيمات داخلها. واألذن  الداخلية تنقسم االذن إىل  ثالثة أقسام رئيسيه: األذن اخلارجية، واليت توجه  الصوت إىل الطبلة االذن الوسطى، واليت تهتز الع

 )القوقعة( واليت تنقل الصوت إىل العصب السمعي.

 . اخلارجيةيوجه الصوت إىل طبله االذن بواسطه االذن 

حيث تنقل الصوت إىل الوسطى  األذن الوسطى حتتوي على ثالث عظيمات متصلة وهذه العظيمات هي املطرقة ، السندان، الركاب وهي موجودة يف األذن

 العظيمات الداخلية .

 )القوقعة ( الداخليةيصل الصوت إىل العصب السمعي عن طريق األذن 

.ومن ثم اىل الدماغ حيث يتم تفسري الصوت فهناك مراكز العصب السمعي األذن الداخلية هي آخر عضو للسمع . ينتقل الصوت من األذن الداخلية إىل 

األصوات وكذلك تفسري الكالم ومتكن الشخص من فهم ما قد قيل له . وإذا حدث  بتفسرياملراكز تسمح مسعية يف الدماغ تقوم بتفسري األصوات . وهذه 

 تلف يف هذه املراكز فإننا لن نتمكن من فهم األصوات حتى لو متكنا من مساعها .

 . اهلواء ألذن عن طريق السمع الطبيعي )باستخدام األقسام الثالثة لألذن ( يسمى السمع بالتوصيل اهلوائي ألن الصوت يأتي ل

 التوصيل اهلوائي هو أحد طرق توصيل الصوت لألذن الداخلية .

لألذن الداخلية  هتزاز. وإذا كان الصوت عال بالقدر الكايف فإن  عظام الرأس سوف تهتز ويسبب االداخلية  وهناك وسيلة أخرى لتوصيل الصوت لألذن

 والقوقعة .

 . بالتوصيل العظمياالهتزازات عرب عظم الرأس يسمى ذلك بالسمع  إن األصوات املسموعة من خالل توصيل

 العظمي . التوصيلالرأس وبعد ذلك تهتز القوقعة فيسمع الشخص الصوت ونقول أنه قد مسع من خالل لعظام  إن األصوات العالية تسبب اهتزاز

طبيا يف معظم احلاالت . التهاب األذن الوسطى عادة يسبب فقدان مسعي الفقدان السمعي قد حيدث بسبب خلل يف األذن الوسطى ، وهذا من املمكن عالجه 

 .الوسطى مؤقت باألذن 

 وإذا مل يعاجل التهاب األذن الوسطى سوف يسبب تلف لألذن الداخلية والذي سيكون دائم . 

والشخص بالتالي ال لداخلية عندما يسبب املرض انسدادا يف األذن الوسطى وبالتالي العظيمات باألذن الوسطى ال تهتز . فإن الصوت ال يصل إىل األذن ا

 يسمعه .

 هو التهاب األذن الوسطى .السمع التوصيلي احلالة السابقة تسبب للشخص فقدان مسع توصيلي ، ومن األسباب الشائعة لفقدان 

. وهذه األمراض تتلف أجزاء منها مسببة فقدان مسع دائم . األمراض يف األذن الداخلية تسبب فقدان مسع لألذن الداخلية هناك أمراض معينة تسبب تلف 

 دائم .

ء من األذن الداخلية ، والبعض يسميه صمم عصيب مبعنى )يف العصب ( وعندما تتلف أجزاالفقدان السمعي احلسي العصيب احلالة السابقة تسبب للشخص 

 ال ترجع سليمة كالسابق . الفقدان السمعي احلسي العصيب ال يعاجل . ونادرا ما تتلف القوقعة كلها . 

قد يسمع بعض الشيء . األجزاء السليمة الباقية من القوقعة التالفة تعمل  لداخليةإذا كان الصوت بالعلو الكايف ، الشخص الذي يعاني من تلف باألذن ا

 ل الصوت للعصب السمعي وإىل القشرة السمعية بالدماغ وتوص
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 .من فقدان مسعي حسي عصيب الشخص الذي لديه تلف باألذن الداخلية يعاني 

 هناك درجات متفاوتة لتلف القوقعة . كلما كان التلف كبري .كان فقدان السمع كبري أيضا .

 عندما يكون التلف جلزء واحد فإن الصوت الذي يستقبل يف هذا اجلزء لن يسمع .هناك أجزاء خمتلفة من القوقعة تستقبل وترسل أصوات معينة . 

 لقوقعة .التلف حيدث يف مناطق خمتلفة يف ا

 الشخص الذي يعاني من فقدان مسعي حسي عصيب قد ال يسمع بتاتا بعض األصوات . ولكن قد يسمع أصوات أخرى عندما تكرب بنسبة كافية . 
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 (71منوذج رقم )

 )اجلزء األول (عن السمع واملخطط السمعي وواجبات منزلية  تثقيفيةاسم النموذج : حلقات 

 أكمل الفراغات بالكلمة املختارة من أعلى الفقرات االتية :

 نوع  –الداخلية  –الوسطى  –اخلارجية  –حسي عصيب  –مسع توصيلي  –األديو ميرت 

 

 لسمع جبهاز األديو ميرت . وهي آلة تصدر أصوات النغمات النقية . يقاس ا 

س أخصائي السمعيات هو الذي يقوم بعمل اختبار السمع ويقوم بتغيري درجة ترددات األصوات املقدمة عن طريق حتريك زر الرتددات باجلهاز ونف

 الذي يقيس السمع يسمى ............... الشيء يغري شدة الصوت )علو الصوت ( بتحريك زر آخر على اجلهاز . اجلهاز

  يستخدم األديو ميرت لتحديد نوع الفقدان السمعي للشخص وكذلك درجة الفقدان السمعي . من املهم معرفة نوع الفقدان السمعي ودرجته

 وذلك حتى حندد هل هناك حاجة للعالج الطيب و/أو نستخدم املعني السمعي 

  : العصيب ( –عصيب ، وخمتلط ومركزي . املختلط ) خليط من التوصيلي واحلسي –توصيلي ، حسي هناك أنواع من الفقدان السمعي 

  الفقدان السمعي الناشئ عن مشاكل يف األذن الوسطى واألذن اخلارجية يسمى فقدان مسع توصيلي أما الفقدان السمعي الناشئ من

ن من حتديد موقع املشكلة سنتمكن من حتديد نوع الفقدان مشاكل باألذن الداخلية فيسمى فقدان مسع حسي عصيب . وعندما نتمك

باألذن  السمعي ، فإذا كان موقع املشكلة يف األذن الوسطى أو اخلارجية فإن الشخص يعاني من فقدان .................أما إذا كان موقع املشكلة

لنوعني من الفقدان السمعي فإن الشخص يعاني من فقدان الداخلية فإن الشخص لديه فقدان مسع ....................وعندما يوجد كال ا

 مسع خمتلط . إن فقدان السمع التوصيلي غالبا ما يعاجل طبيا باألدوية .

 ........ ال يعاجلإن فقدان السمع املعاجل طبيا غالبا ما حيدث باألذن ................أو ..............، أما فقدان السمع الذي حيدث باألذن...... 

 غالبا باألدوية .

 . عندما حندد موقع املشكلة باألذن فإننا نستطيع حتديد ..................الفقدان السمعي 

 

 

 (77منوذج رقم )

 )قراءات(حلقات تثقيفية عن جهاز قياس السمع وكيف يساعدنا على حتديد نوع الفقدان السمعي  اسم النموذج :

 األذن اخلارجية  ، األذن الوسطى ، واألذن الداخلية . –ة أجزاء أنت تتذكر األن أن األذن هلا ثالث   

صيل العظمي إن أخصائي السمعيات يبدأ اختبار مسع الشخص باستخدام مساعات األذن اليت توصل أصوات النغمة النقية إىل األذن .وهذا يسمى اختبار التو

سيحدد أخصائي جهاز قياس السمع ) األديو ميرت ( ن )زر الرتددات وزر شدة الصوت ( يف . فاألصوات متر عرب األجزاء الثالثة لألذن وعن طريق ضبط الزرا

 الرتددات يف كال األذنني .السمعيات عتبة السمع للشخص لكل 

  : ذي % من عدد مرات ظهورها يف أذنه .وعندما جند املستوى األقل ال51هي أقل مستوى يستطيع به الشخص مساع النغمة النقية  عتبة السمع

للشخص عند هذه النغمة .عندما يضع الشخص  مساعات األذن اليت توصل   عتبة السمعيستطيع به الشخص مساع النغمة ، فنحن قد حددنا 

 التوصيل اهلوائي .النغمات النقية فهنا يتم إجراء اختبار 

 لشخص ويضع ما يسمى بوحدة التوصيل العظمي بعد أن حيدد أخصائي السمع عتبات السمع للتوصيل اهلوائي يقوم خبلع مساعات األذن من ا

 عتبات السمع للتوصيل العظمي .على العظمة خلف األذن  وذلك لتحديد  هلزازوغالبا ما يضع ا

 ام إن النغمات النقية املوصلة بواسطة وحدة التوصيل العظمي ال متر خالل األذن اخلارجية أو الوسطى . إن النغمات النقية حتمل من خالل عظ

 .األذن الداخلية تذهب مباشرة إىل التوصيل العظمي املوصلة من خالل وحدة النغمات النقية مباشرة إىل األذن الداخلية .  الوجه

  وعندما حيدد أخصائي السمعيات مستوى عتبات السمع من خالل التوصيل اهلوائي والعظمي ثم يقارن كال املستويني ببعض .فعندما تكون عتبات

عية وعتبات التوصيل اهلوائي غري طبيعية فتكون موقع املشكلة باألذن الوسطى ، حيث أن النغمات النقية املوصلة بواسطة التوصيل العظمي طبي

وإذا كانت عتبات السمع فقدان مسع توصيلي . وبالتالي تستطيع حتديد نوع الفقدان السمعي بأنه األذن الوسطى التوصيل العظمي ال متر عرب 

. إن مقارنة العتبات للتوصيل اهلوائي والتوصيل فقدان مسعي حسي عصيب عظمي متشابهة فيكون نوع الفقدان السمعي هو بالتوصيل اهلوائي وال

 موجود. حسي عصيب أو توصيلي العظمي يساعدنا على حتديد ما إذا كان هناك فقدان مسعي 
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 (71منوذج رقم )

 اجلزء الثاني ( –سمع واملخطط السمعي )قراءات وتطبيقات منزلية اختبار الحلقات تثقيفية عن  اسم النموذج :

 

 حتديد درجة الفقدان السمعي :

  إن درجة الفقدان السمعي حتدد عن طريق عتبات السمع عند كل تردد . كلما زادت درجة الفقدان السمعي ، كلما كانت هناك حاجة أكثر

 للمعينات السمعية والتدريب الفردي للطفل .

 املخطط السمعي هو رسم بياني يوضح نتيجة القياس السمعي .حيث يوضح قراءة املخطط السمعي الفقدان السمعي حتدد عن طريق  إن درجة .

 .املخطط السمعي مقدار  الشدة )العلو الصوتي ( والرتدد ) درجة الصوت ( . إن نتائج اختبار السمع توضح على 

  شدة الصوت ) علو الصوت ( تقاس بالديسيبل(dB) 771-1.واملخطط السمعي يعرض الديسيبل من 

 1  لديه. عتبة السمع ديسيبل هو صوت خافت جدا والشخص ذو السمع الطبيعي بالكاد يسمع األصوات ذات تردد صفر وهذه هي 

  الرتدد )درجة الصوت ( تقاس باهلرتز(Hz)املنخفضة هي  هرتز والرتددات ذات األرقام1111-هرتز 715واملخطط السمعي يعرض الرتددات من

 أصوات ذات درجة منخفضة . 

  بهرتز تقرأ الرتددات خالل أعلى املخطط السمعي من اليسار إىل اليمني والرتدد يعرب عنه(Hz) 

 (dB)بالديسيبل أما شدة الصوت فتقرأ من األعلى إىل األسفل يسار املخطط السمعي . يعرب عن شدة الصوت 

 

 :  الرموز املستخدمة باملخطط السمعي

 

 نستخدم Xنعرب عن نتائج اختبار التوصيل اهلوائي لألذن اليسرى ورمز لO لنعرب عن نتائج اختبار التوصيل اهلوائي لألذن اليمنى . وعند اختبار

عند هذا عتبة السمع على املخطط السمعي ليعرب عن أخفت صوت يستطيع الشخص مساعه عند هذا الرتدد . وهذا هو  Xاألذن اليسرى نضع 

 .الرتدد 

  عند اختبار األذن اليمنى نضعO  على املخطط السمعي ليعرب عن أخفت صوت يستطيع الشخص مساعه عند كل تردد. وإذا كان أخصائي

ديسيبل . سوف يضع أخصائي السمعيات  11هرتز هو 151السمعيات يقيس األذن اليمنى وأخفت صوت يستطيع أن يسمعه الشخص عند تردد 

Oديسيبل . وإذا كان أخفت صوت يسمعه الشخص بإذنه  11هرتز وخط ال 151معي الذي يتقاطع بها خط ال على النقطة يف املخطط الس

عند النقطة اليت بها تتقاطع املخطط السمعي على Xديسيبل ، سوف يضع أخصائي السمعيات عالمة  11هرتز هو 1111اليسرى عند 

  .ديسيبل  11و هرتز1111خط
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 (74منوذج رقم )

 املخطط السمعي )قراءات وتطبيقات منزلية (حلقات تثقيفية عن اسم النموذج :

 

 

 

 

 

 

 اللللللل

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

ة:ة االتيأعلى الفقرات  أكمل/ي الفراغات بالكلمة املختارة من  

حاد  -شديد   -متوسط    -بسيط   -طبيعي    

 

  لألذن اليمنى  <ألذن اليسرى ول>الرموز املستخدمة للتوصيل العظمي 

  ديسيبل تبني مسع ......... 11-1العتبات بني 

 . يسمى الفقدان السمعي طبقا لنوعه ودرجته 

  ديسيبل  51-11ديسيبل ، وفقدان مسعي .........من  11-5درجات الفقدان السمعي تقع ضمن أربعة فئات رئيسية : فقدان مسعي ...........من

 ديسيبل واعلى . 11ديسيبل وفقدان مسعي .........من 11-11ديسيبل ، وفقدان مسعي حاد من  11-51...............من ، وفقدان مسعي .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشدة بالديسيبل 

الهرتزالتردد ب  
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 (73منوذج رقم )

 )قراءات وتطبيقات منزلية( حلقات تثقيفية عن اختبار املخطط السمعي  :اسم النموذج

 املهمة لسماع الكالم : الرتددات

  هرتز ( 711-11عامة حتتوي معظمها على الرتددات املنخفضة )الذكور   ، إن أصوات هرتز1111هرتز و11تقع يف الرتددات بني الكالم أصوات

 وختتلف عن أصوات اإلناث .

 مد الياء –ف إن األصوات املتحركة لديها طاقة أكثر يف الرتددات املنخفضة عن األصوات الساكنة . األصوات املتحركة مثل املدود) مد االل–

 مد الواو ( .

  ( هرتز . وذلك الستخدامها لتحديد متوسط عتبة 1111-7111- 511لقد اختار املتخصصون يف علم السمع ثالثة ترددات وسطية وهي )

 السمع النغمة النقية .

  حصول على متوسط النغمة لل 4يقوم أخصائي التخاطب جبمع عتبات السمع للشخص عند هذه الرتددات الوسطية الثالث ثم يقسمها على

 النقية . إن متوسط النغمة النقية هو وصف خمتصر لعتبات السمع لدى الشخص .

  هرتز فإن متوسط النغمة النقية هلا  111ديسيبل للرتدد  771هرتز وعند 7111ديسيبل للرتدد 15هرتز ، و 511ديسيبل للرتدد  11فاطمة تسمع عند

 ديسيبل .  11هو 

  هرتز .1111-11حتصل به األصوات الكالمية هو من إم مدى الرتدد الذي 

 لنفهم الشدة املناسبة لسماع الكالم :

  ديسيبل  31إن متوسط الشدة لصوتنا الطبيعي يف احلوار يقارب(HL) ديسيبل . 31ومعظم الناس يتحدثون حبدود 

  ديسيبل فما فوق فسوف لن يسمع الكالم العادي .35وإذا كان عتبات السمع للشخص من 

 ألصوات مبا فيها الكالم ترتفع بواسطة املعني السمعي ) السماعة ( . إن املعني السمعي يكرب األصوات .ا 

  هو مقدار التكبري لألصوات باملعني السمعي الكسب 

  من األخرين ذوي الفقدان السمعي املتوسط .معينات مسعية أقوى األشخاص الذين يعانون من فقدان مسعي حاد حيتاجون إىل 

 من الطفل ذي الفقدان السمعي البسيط .حيتاج إىل معني مسعي يوفر كسب أكثر ل الذي يعاني من فقدان مسعي حاد ، الطف 

  الذي يوفره املعني السمعي عن طريق حتديد عتبات السمع للشخص خالل وضعه املعني السمعي . الكسبيتحدد مقدار 

 الذي يوفره املعني السمعي هلذا  الكسبن ( وعتبات السمع بالسماعة هو الفرق بني عتبات السمع بدون املعني السمعي )مساعة األذ

 الشخص .

 ( يستخدم رمزA وعند حتديد الفرق بني عتبات. ) ( على املخطط السمعي ليوضح عتبات السمع املعانة ) عتبات السمع بعد التكبري

سوف يكون  (A) يرمز هلا على املخطط السمعي بالرمز السمع بدون املعني السمعي وعتبات السمع بعد استخدام املعني السمعي واليت

 الناتج مقدار الكسب الذي يوفره املعني السمعي .

  مقدار الكسب يعتمد على جودة ومواصفات املعني السمعي وكذلك متابعة الوالدين /مقدم الرعاية ألهداف برنامج التأهيل

 السمعي اخلاص بالطفل .

 انون من فقدان مسعي حسي عصيب .معظم االطفال املضطربني مسعيا يع 

 . يقوم أخصائي السمعيات بربجمة املعني السمعي تبعا لدرجة السمع  احلالية للطالب 
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 (75منوذج رقم )

 درجة الفقدان السمعي على اللغة والكالم  تأثري: حلقات تثقيفية عن اسم النموذج

 اللغة والكالم ؟ كيف تؤثر درجة الفقدان السمعي على

 م لطفلك استعن باجلدول التالي : عزيزي ولي األمر / مقدم الرعاية للطفل ملعرفة تأثري درجة الفقدان السمعي على اللغة والكال

 درجة الفقدان السمعي :

 متوسط السمع للرتددات

هرتز 7111هرتز، 511

 هرتز1111،

 

 التأثري على الفهم اللغوي والكالم

 فقدان مسع طفيف

 ديسيبل  71-15

 جيد صعوبة يف السمع عند ما تكون هناك ضوضاء ومسافة أكثر من ثالثة أقدام .

 فقدان مسع بسيط

 ديسيبل 11-31

 قد يعاني من مساع الكالم اخلافت أو البعيد وجيد صعوبة عند متابعة النقاشات اجلماعية بالفصل 

 31فقدان مسع بسيط 

-55 

أقدام ) وجها لوجعه ( يف حالة تنمية املفردات والبنية الكالمية . بدون حصول  5-4مسافة الطفل يفهم احلوار الدائر على 

ديسيبل أما عند درجة 31% عند درجة مسع 15-%51الطفل على التكبري السمعي فإن االشارات الكالمية املفقودة تصل إىل 

 %.711-%11ديسيبل  فيصل الفقدان إىل  51مسع 

–فقدان مسع متوسط 

 شديد 

 ديسيبل  55-11

جيب ان يكون مستوى شدة الكالم مرتفعا بالقدر الذي يستطيع مساعه الطفل وسقد يعاني الطفل صاحب هذا الفقدان 

من مصاعب متزايدة باملناقشات اجلماعية ، وسوف يكون هناك خلل بكالم الطفل ، وكذلك خلل يف استخدام اللغة 

 ديسيبل يفقد الطفل القدرة على استنباط الكالم 55وفهمها وحمدودية املفردات . الفقدان السمعي 

 فقدان مسع شديد 

 ديسيبل  11-11

قد يكون الطفل قادر على مساع الصوت العالي على مقدار قدم واحد من أذنه .وقد يكون قادرا على التعرف على االصوات 

ستخدم املكربات . يتأثر الكالم واللغة ولن البيئية وقد يكون قادرا على متييز املدود والسواكن )ليس مجيعها ( بعد ان ي

( شهر من العمر وحتى يستخدم الشخص التكبري السمعي )املعني 71يتطورا تلقائيا خاصة اذا حدث الفقدان السمعي قبل )

 السمعي ( 

 فقدان مسعي حاد 

 ديسيبل وأكثر  11

تزازات منها عن االصوات . وقد يعتمد على البصر قد يستطيع الطفل مساع االصوات العالية ، ولكنه يكون أكثر وعيا بااله

اكثر من السمع كقناة حسية اولية للتواصل . تتأثر اللغة وكذلك الكالم . الكالم واللغة لن يتطورا تلقائيا إذا كان 

 الفقدان السمعي حدث قبل السنه األوىل من العمر إىل أن يتوفر للطفل التكبري السمعي املناسب .

 (71منوذج رقم )

 التطور السمعي  عند االطفال: حلقات تثقيفية عن  اسم النموذج

 االطفال السمعي عندالتطور 

عرفا عند أي هناك ثالث مراحل رئيسية لتطور مهارات اإلدراك السمعي لدى األطفال . وعندما يكون الوالدان معتادان على هذه املراحل ، يستطيعان أن ي

 اعدانه على التحرك ملراحل أكثر تقدما .مراحل  يعمل طفلهما ، ويس مرحلة /

 مرحلة وعي األصوات : الطفل يعرف أن هناك صوت ما حدث . فقد يرمش ، يتوقف عن احلركة للحظة أو يلتفت لريى مصدر الصوت . .7

بدأ يعرف بأن مرحلة التعرف على الصوت : عندما يعي الطفل األصوات ، يبدأ باالنتباه إىل األصوات نفسها اليت يسمعها مرارا . وي .1

األصوات ليست متشابهة وأن األصوات خمتلفة . وهنا يكون قادرا على التمييز بني األصوات ويكون قادرا على ذكر الفروقات بني 

االصوات ، ان بعض االصوات اليت ينتبه هلا الطفل ومييزها تعين شيئا له والطفل يعرف ان صوت خطوات القدم تعين ان امه او اباه 

ا منه . ويبدأ بالتعرف على االصوات ويربط بني الصوت واملصدر احملدث له . إن صوت أم الطفل هو أحد األصوات األولية اليت ميشون قريب

 يتعرف عليها الطفل . االطفال الرضع يشعرون بالراحة عند مساع اصوات امهاتهم ويتوقفون عن البكاء النهم تعرفوا على صوتها .

يتعرف الطفل على الصوت ، يبدأ الصوت يشكل معنى له ويبدأ بردة الفعل . إن صوت خطوات القدم يعين مرحلة فهم االصوات : عندما  .4

له بان احد ما سوف يأتي ليلتقطه ، لذلك يبدا الطفل باحلراك ويرفع يديه . إ، صوت تقليب الطعام جيعل الطفل ميص شفتيه 

ف ماذا تعين . ان احد اكثر االصوات تعقيدا للطفل عند التعلم  هو وينحين لألمام على الكرسي وعندما يفهم الطفل االصوات يعر

االصوات الكالمية . وعندما يفهم الطفل اصوات الكالم فيكون قد تطور لديه اللغة االستقبالية . ومن الواضح ان الذاكرة تلعب دورا 

 يستطيع ان يتعلم  التعرف والفهم للصوت . هاما يف التعرف وفهم الكالم وعندما ال يستطيع الطفل تذكر مساع الصوت فإنه لن

إن تطور السماع لدى الطفل املضطرب مسعيا هو نفسه لدى الطفل العادي . وكما نرى جيب على الطفل ان يتعلم ان يفهم اشياء 

 معينة متعلقة باألصوات ، قبل أن يتحرك للمستوى النمائي التالي . 
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 (71منوذج رقم )

 مع املراجعة قات تثقيفية كيف تعلم طفلك االستماع حل: اسم النموذج

 كيف تعلم طفلك االستماع )تطبيقات منزلية (

 أكمل الفراغات بالكلمة املختارة من أعلى الفقرات االتية: 

 يتعرف  -واعيا–مساع  –خافتة 

  توفري املعني السمعي يف حالة جيدة متكنه من إن أول خطوة لتعليم طفلك االستماع هي جعل األصوات بالعلو املناسب الذي يناسبه عن طريق

وضعه طوال فرتة استيقاظه . معظم االصوات تكون خافتة او غري مسموعة حتى بعد وضع املعني السمعي للطفل الذي يعاني من فقدان مسعي 

 شديد أو حاد .

  الن معظم األصوات اليت يسمعها تكون ............... جدا يستغرق الطفل ذو الفقدان السمعي الشديد أو احلاد وقتا طويال ليتعلم معاني االصوات

ذو  له . الطفل ذو الفقدان السمعي البسيط أو املتوسط يتعلم التعرف على االصوات مبعدل اسرع ألنه يسمعها بعلو اكثر وتكرار اكثر من الطفل

 الفقدان السمعي الشديد او احلاد .

 لتعرف على االصوات اخلافتة له بالتأهيل السمعي او التدريب السمعيتتم عملية مساعدة الطفل لتعلم االستماع وا 

 . التدريب السمعي هو تعليم الطفل املضطرب مسعيا على ...........االصوات 

   قد  ان اول خطوة لتعليم الطفل ان يسمع هو مساعدته للسماع لكي يكون واعيا باألصوات . وقبل أن يضع الطفل املضطرب مسعيا املعني السمعي

له يسمع قليل من االصوات ) عندما يكون لديه فقدان مسع شديد او حاد ( . وعندما يباد بوضع املعني السمعي ، معظم االصوات تظل خافتة جدا 

 وال تعين شيئا له .

  عدمه .إن أول عمل جتاه هذا الطفل هو مساعدة الطفل لكي يكون .......باألصوات . وعليه أن يتعلم متى يكون هناك صوت من 

 . عندما يكون الطفل واعيا بأصوات عديدة ، يبدأ باالستماع للفروقات بني االصوات ، فنقول انه تعلم التمييز بني االصوات 

  عندما يتمكن الطفل من التمييز بني االصوات يبدا بالتعرف على االصوات . الطفل يتعرف على الصوت عندما يعرف مصدر الصوت او منشأ

 نساعد الطفل على ان يتعلم ان يتعرف على االصوات ومننحه الفرص لسماع االصوات املهمة دائما . الصوت . علينا ان

 . وعندما نعلم ان الطفل يستطيع مساع صوت ما ، علينا أن نساعده لتعلم أن ................على االصوات 

  مساعدة الطفل على التعرف على االصوات هي ثاني خطوة يف التدريب السمعي 

 

 

 مراجعة 

 أكمل الفراغات بالكلمة املختارة من أعلى الفقرات االتية: 

 يفهم  –خاطئ  –تعرف  –يعي 

 . الطفل يلتفت حوله عندما يرن جرس  اهلاتف . فإننا نستطيع أن نقول أن الطفل .....................الصوت 

 ........... على الصوت .الطفل ينظر إىل اهلاتف عندما يدق. وهذا يدل على أن الطفل 

 ................... التعرف على االصوات تأتي قبل الوعي باألصوات دائما هذا مفهوم 

  مبا من املهم أن يتعلم الطفل أن يفهم األصوات  إذا كان على الطفل أن يستجيب بطريقة مالئمة ملا يسمعه ، فعليه أن يتعلم أن يربط املعنى

 ستيعاب ( وعندما يستجيب الطفل استجابة مالئمه ملا مسعه فإننا نقول بأنه ................الصوت .يسمعه . وهذه العملية تسمى الفهم ) اال

 تشويه األصوات:

 مييز  –مفقودة 

من  ت مكونةاألطفال املضطربني مسعيًا لديهم مشاكل يف متييز بعض األصوات ألن أجزاء من هذه األصوات مفقود لديهم وهذه حقيقة خاصة للكالم. الكلما

رتفعة خافته أصوات عديدة وإذا الطفل مل يسمع بعض هذه األصوات، العديد من الكلمات تبدو متشابهة لديه. إذا مسع الطفل املضطرب مسعيًا الرتددات امل

و))تال(( تبدو كأنها  كالم ذات الرتدد العالي مثل ))ش(( و))ت(( ألنه ال يسمع هذه األصوات وكلمات مثل ))شال((\جدًا فإنه قد لن يسمع أصوات الط

 ))أل(( له.

د من أصوات الكالم جيب أن يتعلم الطفل أن ينظر إىل وجوهنا حتى يعرض األجزاء  املفقودة لديه من الكالم واليت مل يسمعها وهذا يسمى قراءة الكالم. العدي

ذا جيعل من الصعوبة على الطفل أن......... بني أصوات الكالم تكون........... للطفل املضطرب مسعيًا لذلك العديد من الكلمات تبدوا متشابهة لديه وه

 واألصوات البيئية احمليطة .

 أهمية التكرار:

 مرارا-مرارا-مرارا -أحدث –انتباه -1511-شراباك –شرابان  –شراب  –الشراب –الشراب –شرابك  –شراب  –حيدث –انتباه  –يفهم  –يتعرف 
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م ال تسمع فقط خافته  ولكن أحيانًا تشوه إىل حد ما عندما يسمعها الطفل، جيب أن مننح الطفل املضطرب مسعيًا بسبب أن معظم األصوات مبا فيها الكال

فلهما لألصوات الفرص أن يسمع األصوات مرارًا ومرارًا ويف مواقف تعطيه املعنى، حتى يتعلم أن يتعرف ويفهم األصوات. على الوالدين أن يلفتا انتباه ط

أن األبوين اعدانه لكي يكون واعيًا باألصوات ومييزها بني األصوات و..................... على األصوات و...................... األصوات .ومبا احمليطة به ويس

 يقضيان معظم الوقت مع الطفل فهذه مسئولية الوالدين للفت انتباه طفلهما لألصوات ويريانه ما  الذي أحدث األصوات.

طفل دين استخدام عبارات قبل ))امسع!(( ))أنا مسعت هذا!(( ))ما هذا؟ آه هذا صوت الغسالة!.. إن واجب الوالدين أن يلفتا...............الجيب على الوال

األم لطفلها، س للصوت ويريا الطفل ما الذي ............ الصوت. ومبا أن الكالم هو الصوت، فيجب أن يسمع مرارًا ومرارًا حتى يفهمه الطفل وخالل إلبا

......... هنا. واآلن لديك......... تستطيع أن تقول كل يوم هذا....... نضع..........، اآلن وضعنا........... جيدًا. أين الـ.............. اآلخر ُهنا. لنضع هذا ال...

مرة  141يومًا فسوف  يسمعها الطفل  11م وعندما تكرر ذلك على قدميك........... أمحران. وهنا األم قامت بقول كلمة شراب سبع مرات وهي تلبسه كل يو

ر شيء يف هذه ويف السنة تقريبًا...........مرة. واألهم من ذلك  أن األم وفرت لديه الفرصة ليسمعها ويتعرف عليها ويفهمها مرات عديدة. إذا مل أتذك

املضطرب مسعيًا ليسمع األصوات ومييز األصوات ويتعرف على األصوات ويفهم  الصفحات فسوف أتذكر أنا والد/ والدة الطفل أني مسئول عن تعليم طفلي

ما أقوله له ألنه  األصوات وأنا استطيع فعل ذلك بسهولة إذا تذكرت أن ألفت..... طفلي لألصوات يف بيئته وأريه ما الذي...... الصوت، وسوف يتعلم أن يفهم

 سوف يسمعين أقول له....... و...........

 (71وذج رقم )من

 : حلقات تثقيفية عن شدة األصوات الكالمية اسم النموذج

 

 شدة األصوات الكالمية

( ولكن أصوات األشخاص عند الكالم ختتلف HLديسيبل )35-31أقدام من طفلك وتكلمه بصوت احلوار العادي فإن شدة صوتك تكون بني  4عندما تقف 

لكالمية ذات الشدة العالية واألخرى ذات الشدة املنخفضة وماهي األصوات الكالمية ذات الرتدد العالي وما هي ذات يف العلو ومن املهم أن تعلم ما هي األصوات ا

 الرتددات املنخفضة. الطفل املضطرب مسعيًا سوف يسمع بعض األصوات الكالمية أكثر سهولة من غريها.

 العلو.اجلدول األسفل يوضح بعض األصوات الكالمية وكيف أنها خمتلفة يف 

 شدته الصوت شدته الصوت شدته الصوت شدته الصوت

 أو

 آه

 ا)مد(

 آو

 أو

 ك

 ذ

111 

5771 

311 

311 

311 
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51 
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ول وأخفض صوت كالمي هو/ث/ إن علو األصوات خيتلف من كلمة ألخرى وكما يالحظ يف اجلدول فإن أعلى صوت كالمي هو/ أو/ يف بداية اجلد

ألصوات ويعتمد يف ذلك على موقع الصوت يف الكلمة واألصوات اليت تسيقها وتليها ولكن بشكل عام سيساعدك اجلدول على أخذ معلومات عامة عن علو ا

 الكالمية اليت تستخدمها مع طفلك كل يوم.

 

 (71منوذج رقم )

 : حلقات تثقيفية عن اللغة ذجاسم النمو

 (درس يف اللغة )تطبيقات

 ما -كيفية  –أحد  –اللغة  –إرسال الكلمات  –استقبال الكلمات -التواصل 

ناس يعرب عنه ال/ إن املشكلة الرئيسية  للصم هي التواصل. لذلك فإن هدفنا األقصى للطفل توفري األدوات اليت متكنهم من التواصل. التواصل: هو فهم ما 7

 لنا وبالتالي نعرب حنن عن أفكارنا ومشاعرنا واجتاهاتنا. إن املشكلة الرئيسية للصم هي............

 / إن األدوات للتواصل عديدة. واألداتان الرئيسيتان هما: 1

 .................استقبال )فهم( الكلمات وتعبري الكلمات. ولكي نتواصل جيب أن منلك أداتان رئيسيتان ............... و.......

دم مكلمة لغة. / سوف نقسم دراستنا ملهارات التواصل إىل نوعان من املفردات: املفردات املستقبلة واملفردات املرسلة وبداًل من كلمة مفردات سوف نستخ4

 الكلمة اليت سوف نستخدمها ونعين بها املفردات هي.................
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 اللغة:

ي املادة اليت جيب علينا أن منتلكها حتى نتمكن من التواصل فهي كاملشرط للجراح واللغة هي فلب املشكلة عند تعليم /  اللغة ضرورية للتواصل وه3

 التواصل لألطفال الصم.

 / الكالم هو أحد أشكال اللغة. اللغة قد تكون مكتوبة، مؤشرة )لغة اإلشارة( معربة من خالل حركات اجلسد وتعبريات الوجه )لغة اجلسد(.5

هي : ماهية التواصل.  لكلم هو استخدام هواء الزفري، األحبال الصوتية، اللسان، الشفتان واألسنان للتعبري عن الكلمات، الكالم واللغة شيئان خمتلفان. اللغةا

 الكالم : هو كيفية التواصل. الكالم هو:................. أشكال اللغة. الكالم هو:................... قول الشيء .

 اللغة هي:.................. قد قيل. اإلشارة هي أحد أشكال اللغة.
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 (11منوذج رقم )

 : حلقات تثقيفية عن اللغة والتواصل اسم النموذج

 اللغة والتواصل

أنه كلما كرب طفلهما سوف يفهم أكثر من  األطفال ذوو السمع الطبيعي  يتعلمون فهم اللغة ويتكلمون تلقائيًا بدون أي جهد يذكر واألبوان يعلمان

مل املعقدة حديثهما وهو نفسه يكون لديه الكثري والكثري مما يقوله ومعظم اآلباء ليسوا واعيني بكل اخلطوات اليت يتبعها طفلهم ومتكنه من فهم اجل

 املراحل جيدَا وكذلك مدرس/مدرسة الطفل. ويتحدث يف فقرات ولكن لألبوين اللذين عندهما طفل ذو اضطراب مسعي جيب عليهما معرفة هذه

للمعني السمعي  عندما يكون لدى الطفل فقدان مسعي فإن العملية الطبيعية لتعلم الكالم واللغة تكون مشوشة فستبدأ متأخرة هلذا الطفل وغالبًا بعد وضعه

الطبيعي من اين أبدا؟ وكيف أعلو رضيعي األصم الكالم هذه معظم  فتكون مهمة الوالدين تعليمه الكالم واللغة متبعًا نفس املراحل اليت يتبعها الطفل

التواصل. التواصل هو  األسئلة اليت يسأهلا اآلباء  ذوو الطفل املضطرب مسعيًا واإلجابة سهلة جدًا أنت تعلمه عن طريق الكالم له والغناء مع الكالم له خالل

 س يتبادلون املعلومات بطرق عديدة. إن أدوات التواصل هي طرق اليت نتبادل املعلومات األفكار واملشاعر.تبادل املعلومات ، األفكار واملشاعر بني الناس. النا

 بعض أدوات التواصل:

 / اللغة الشفهية والكالم.3/ اإلمياءات.      4/ لغة اجلسد.           1/ تعبريات الوجه.      7

 / القراءة والكتابة.1/ لغة اإلشارات.   5

ة ملقالة سوف نتكلم عن اللغة وكيف نساعد طفلنا أن يتعلم استخدام اللغة للتواصل والبعض يستخدم التواصل الكلي مع طفله فيستخدم أداة لغيف هذه ا

ا معظم خدمهاإلشارة مع اللغة الشفوية )الكالم( بعض األسر تعلم طفلها التواصل باستخدام اللغة الشفوية فقط ألن اللغة الشفوية هي اللغة اليت يست

 الناس.

ن اللغة: هي استخدام كلمات مرتبطة ومنظمه لتوضيح معنى عندما نتكلم حنن خنرب الناس ماذا نعين باستخدام كلمات معينة يف ترتيب معني وحن

بطء والكالم وكذلك نستخدم مناذج ترنيميه معينة لـــتوضيح املعنى ) رفع وخفض الصوت( وحنن نوضح املعنى عن طريق معدل الكالم نتكلم بسرعة أو ب

معدل الكالم وحجم الصوت تشرتك فتشكل معاني الكلمات اليت نقوهلا عندما -التنغيم-الكلمات-بدرجة الصوت كل هذه األجزاء من اللغة الشفوية

ب أن يفهما بعضهما البعض ولكي نتواصل فإن هناك عمليتان حتدثان إرسال املعلومات واستقبال املعلومات ولكي تتم عملية التواصل فإن املرسل واملستقبل جي

 تتم عملية التواصل املرسل واملستقبل جيب أن يتفقا على الرمز )كلمات أم إشارة( لكي يعنيا شيئًا بالنهاية.

إلشارة مثاًل: الرموز تعين أشياء وأفكار وبالتالي بواسطتها نتواصل. عندما نعلم اللغة لألطفال املضطربني مسعيًا حنن نساعدهم على تعلم الكلمة أو ا

نهاية وكيف )النخلة( يعين ذلك شجرة طويلة ذات سعف وحنن نساعدهم على تعلم الكلمة أو اإلشارة لــ )إغالق( تعين إنهاء شيء أو حتريك دفة الباب لل

فل جيب أن يسمع  أو يرى الكلمة نعلمهم ذلك؟ نفعل ذلك بالتواصل فندعهم يسمعون وينظرون الكلمة أو اإلشارة مربوطة بالشيء أو الفكرة عدة مرات الط

 أو اإلشارة يف كل مرة يرى الشيء حتى نتمكن من الربط بني الكلمة/ اإلشارة والشي حتى عندما يسمع بالشيء فهو ينكره.

 الشخص الذي يرسل املعلومات يستخدم اللغة التعبريية فهو يعرب عن مشاعر ومعلومات وأفكار.

 اللغة االستقبالية يفهم املشاعر واملعلومات واألفكار اليت  يعرب عنها.الشخص الذي يستقبل الرسالة يستخدم 

 (17منوذج رقم )

 وتطبيقات : حلقات تثقيفية عن ماهية اللغة االستقبالية اسم النموذج

 اللغة االستقبالية )تطبيقات(

 للغة االستقبالية ا –نعم    -خطأ   -فهمها

من اللغة عند تدريس مهارات التواصل للطفل، وهما: اللغة االستقبالية واللغة االرسالية. هناك نوعان 

.اللغة االستقبالية هي الكلمات اليت نفهمها 

.اللغة االستقبالية هي اخلطوة األوىل لتعلم الكالم، الطفل لن يتعلم الكالم حتى تكون لدية لغة استقبالية 

ا أن ينطقوا الكلمات حتى تكون لديهم لغة استقبالية واليت تعين أنهم فهمو الكلمات.حنن ال حناول أن نعلم أطفالن 

.......... اللغة االرسالية هي الكلمات اليت مت 

 /خطأ(أو ل خطوة يف التعليم هي حث الطفل على قول الكلمة املراد تعليمها )صح 

ل املضطرب مسعيًا كيف للطفل املضطرب مسعيًا أن يتعلم أن يفهم الكلمات؟ الطف 

ا يسمعنا يستخدم حاسة السمع، البصر، اللمس والتنغيم. عندما نقول/نؤشر على الكلمة )أعلى( الطفل ينظر إىل شفاتنا ويسمع بعضًا من صوتنا، وعندم

سوف يفعل، وحنن نعرف أنه يفهمها، فتكون ويرانا عدة مرات نستخدم هذه الكلمة آالف من املرات يبدأ بالتعرف عليها وعندما تقول له أن يضع شيئًا لألعلى ف

 كلمة أعلى يف لغته االستقبالية.

.الطفل مل يفعل شيئًا لكن لديه لغة 
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.هذا الطفل استخدم لغته االستقبالية 

( نعمهل من املمكن أن يكون للطفل لغة دون أن يتكلم)ال/ 

.......... ماذا تسمى هذه اللغة؟ 

بالية؟ حنن نتكلم أو نتكلم ونؤشر له.كيف يتعلم الطفل اللغة االستق 

.الطفل املضطرب مسعيًا لن يتعلم أن يتكلم أو يتكلم ويؤشر حتى تكون لديه لغة استقبالية، جيب أن نعلمه اللغة االستقبالية 

 التكلم له، التكلم واإلشارة ، السمعية، البصرية، شاهد، مسع ، خطأ

.......... وحنن نفعل ذلك بواسطة؟ 

كلم ونعلمكيف نت 

أنه يسمعنا  الطفل املضطرب مسعيًا يستخدم التلميحات السمعية والبصرية ليفهم اللغة. وعندما نتكلم للطفل أو نتكلم ونؤشر، جيب أن نكون متأكدين من

 أو يرانا.

.......... :الطفل املضطرب مسعيًا يستخدم نوعان من التلميحات لتعلم فهم الكلمات 

شفاهنا تنغلق للصوت )ب( ثم تفتح وتتوقف برهه للصوت )آ( ثم ترجع لتنغلق مرة أخرى للصوت )ب( ويسمع بعض من صوت مد عندما نقول )باب( يرى 

 األلف، وهذا ينطبق على الكلمات. وسوف يتعلم الكلمات اليت من السهل قراءتها شفهيًا واليت يسمعها أفضل سيتعلمها أسرع.

 ملدود أفضل من البعض اآلخر. ويسمعون بعض السواكن أفضل من البعض اآلخر. األطفال املضطربني مسعيًا يسمعون بعض ا

خل الفم الطفل املضطرب مسعيًا يستغرب وقت أقل لتعلم فهم الكلمة املنطوقة )باب( أفضل من الكلمة )ديك(.األصوات يف كلمة )ديك( معظمها تنطق دا

 فهو ال يراها. 

مات والعبارات علينا أن نتأكد أنه .......... ما قلناه.عندما حناول أن نعلم الطفل أن يفهم الكل 

مناه أن ينظر إلينا جيب أن نقضي وقتا كافيًا للتفكرييف الطرق اجلذابة النتباه الطفل. وإذا التفت إلينا الطفل راغبًا من ذاته فسوف يتعلم أسرع. إذا أرغ

 فقد يغضب ويغلق عينيه وال يتعلم.

تهز طفلك لكي ينتبه، فهذا التصرف جيعل أي شخص يغضب. قف أما الطفل، انزل ملستواه واربت على كتفه برقه وضعه  أبدا! ال تسحب ذقن طفلك أو

 على كرسي على نفس مستواك واصدر أصوات ممتعه جتذب انتباهه. العب معه، خبئ شيئًا ونشط فضوله ملعرفته، أمسك شيئًا عاليًا بواسطة فمك.

الطفل، أحد الطرف هي سحب ذقنه )صح/ خطأ( هناك طرق عديدة جلذب انتباه 

ا تركز على كلمة أو إذا كان على الطفل املضطرب مسعيًا أن يتعلم أن يفهم الكلمة، فعليه أن يسمعها أو يراها آالف املرات. ليس مرة واحدة أو مرتان. وعندم

 ات عديدة بطريقة مفهومة.عبارة لكي يتعلمها، فيجب أن نقوهلا كلما مسحت الفرصة لذلك. وتعاد الكلمة مر

ب أو األنشطة عندما نريد أن نعلم الطفل أن يفهم كلمات أو عبارات معينه جيب أن نكررها مرات عديدة خالل اليوم ويف مواقف تعطى هلا معنى مثل األلعا

 عيًا.اليومية. جيب أن نقول الكلمة أو نقول ونؤشر الكلمات مئات املرات وأكثر مما نرغب للطفل املضطرب مس

جيب أن نكرر ونكرر إذا أردنا للطفل أن يتعلم أن يفهم 

 نعيدها ، الكالم معه

عندما نعلم الطفل الفهم لكلمة ما جيب أن .......... عدة مرات 

ذا حرك األبوين فميهما الكالم أو الكالم واإلشارة عندما ينظر إليك الطفل، وتذكر أن الطفل ال يعرف أن األشياء هلا أمساء وهو ليس لديه أية فكرة ملا

 وأصدرا هذا الصوت به. جيب على األبوين أن يدعا الطفل يعرف أننا نتكلم عن ماذا نفعل وماذا نرى وماذا نشعر.

ها مرة وهو يرا 3111تذكر دائمًا بأنه قد يستغرق الطفل وقت طويل لكي يتعلم أن يفهم كلمته األوىل أو عبارته األوىل. فقد يأخذ منك أن تستخدمها 

 ويسمعها قبل أن يفهما ويتذكرها.

 

 حنن نعلم الطفل أن يفهم اللغة عن طريق .......... عن ماذا يفعل وماذا يهتم به.

لميحات كيف تعرف بأن طفلك فهم الكلمة؟ وهذا ليس بالسهل. ولكن ال تضل بالتخمينات اليت يصدرها الطفل، وعندما ختربه تأكد بأنه ال يستخدم الت

 ه فهم الكلمة. وجيعلك تظن أن

 

 (11منوذج رقم )

 تثقيفية عن اللغة االستقبالية وواجب منزلي  ت: حلقااسم النموذج
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 ماهي اللغة االستقبالية؟

 اإلمياءات، حركات اجلسد( املفهومة من قبل الشخص. ’اللغة االستقبالة هي الرموز )الكلمات، اإلشارات

 اليت يتعلمها الطفل. الطفل يتعلم أن يفهم ماذا نعين بالكالم قبل أن يتكلم.اللغة االستقبالية هي النوع األول من اللغات 

ة، إن أول معلومة يتعلمها الطفل هو فهمه للمشاعر اليت يوضحها أبويه من خالل لغة اجلسد وتعبري الوجه ونغمة الصوت. الطفل يفهم االبتسام .7

الغاضبة قبل أن يفهم الكلمات. الطفل األصم حيصل على معظم معلوماته من احلضن، األصوات احلنونة، األصوات الغاضبة و تعبريات الوجه 

 اضبة.تعبريات الوجه والطريقة اليت حيمل بها بذراعي والديه، وعندما يضع املعني السمعي يبدأ تعلم متى تكون األصوات تبدو سارة ومتى تبدو غ

 

م ومناذج الكالم املختلفة. ويتعلم أن ينظر إىل ما تؤشر عليه أمه وأن يركض جتاه كلما منا الطفل وكرب، يتعلم أيضًا فهم اإلشارات وتنغيم الكال .1

 والده عندما ميد له ذراعيه. وهو يتعلم أن يفهم مجلة )أرمها يف القمامة( قبل أن يفهم كل كلمة يف اجلملة.

 

مة( الطفل قد يلوح بيديه. وعندما تقول )حلوى، بعد ذلك يتعلم الطفل أن يفهم الكلمات وجمموعة الكلمات. اآلن عندما تقول )مع السال .4

شوكوالتة( الطفل قد يصفق بيديه، وعندما تقول )حان موعد النوم( الطفل قد يركض لغرفته. الطفل يتعلم معاني الكلمات يدون تلميحات 

 املوقف، وقد يتعلم أنك تتكلم عن موعد نومه دون أن يرى غرفة النوم ألنه مسعك تقول كلمة )نوم(.

 

)ضع الطفل يتعلم ليفهم مجل طويلة وفقرات، ويتعلم أن كل الكلمات القصرية يف اجلملة تعين شيئًا ويعلم أن مجلة )ضع الكرة على الطاولة( و  .3

 الكرة حتت الطاولة( هما تعليمتان خمتلفتان، وذاكرته تصبح أفضل ليتذكر القصص والرتتيب الذي يقدمه له والده من األوامر. 

 

قلقون على طفلهم ليعرب عن نفسه، خالل الكالم والكالم واإلشارة. وإذا أردت طفلك أن يتواصل حبق حبيث يكون املرسل واملستلم للرسالة،  مجيع اآلباء

كلمات ز )اليفهمان بعضهما البعض جيب أن تستغل الوقت ملساعدته لتعلم الرموز املستخدمة يف التواصل. وجيب عليك أن تعطيه الفرصة ليسمع ويرى الرمو

 أو الكلمات واإلشارة( املرتبطة بالشيء أو الفكرة، العديد والعديد من املرات.   

 

 وساعد الطفل لكي يكون مستقبل جيد وساعده لكي يطور لغة استقبالية جيدة وهذه هي الطريقة الفعالة ملساعدته لتعلم اللغة.

 (14منوذج رقم )

 عبريية تثقيفية عن ماهية اللغة الت : حلقاتالنموذجاسم 

 ماهي اللغة التعبريية؟

كيف يتكلم أنت تساعده على  األفكار ، املشاعر، األسئلة، الطلبات واألوامر اليت نعرب بها خالل الكالم أو الكالم واإلشارة هي اللغة التعبريية. عند تعليم الطفل

 يت الكلمات اليت تريده تعلمها.تطوير كل مرحلة من مراحل اللغة التعبريية. أنت تساعده عن طريق النمذجة له وتصو

-غ اهلمهمة: هي األصوات املنعكسة اليت يصدرها الطفل أثناء تنفسه وهي أصوات يكون معظمها من املدود مثل: آه، إي، أوه وأصوات حلقية أخرى .7

 غ.-غ

 

بو يف البداية يردد الطفل نفس -بو-وا، بو-وا-ما، وا-ما-املناغاة: املناغاة تبدأ عندما يشبك الطفل األصوات الساكنة مع املدود ما .1

إم. املناغاة خطوة أساسية للوصول إىل الكالم ألنه -دي-إم، ب-ما ثم يبدأ يشبك مقاطع خمتلفة مثل ُد-ما-املقطع يف املناغاة مثل: ما

 بينما يناغي الطفل يقوم بالتمرين على الصوت يف لغته وبالتالي يقوهلا الحقًا يف الكلمات.

 

ملرحلة، يف البداية يقوم الطفل بتقليد نفسه، وعند مساعه ملناغاته هذا يعمل له تعزيز فيناغي أكثر وأكثر ثم يبدأ بدون وعي التقليد: يف هذه ا .4

بتقليد أصوات اآلخرين اليت مسعها من حوله، ويف بعض األحيان يصدر أصوات ليس هلا معنى بالنسبة له وعندما يكرب يقلد أصوات أمه وأبيه 

 اللعبة املرحة واملسلية له ولوالديه.وتصبح العملية ك

 

ل الكلمات املفردة: يف النهاية الطفل يصدر صوتًا أو يستخدم إشارة تعين شيئًا ويستخدم نفس الصوت أو الصوت واإلشارة ليعين نفس الشيء ك .3

اللغة التعبريية. ويف هذه املرحلة كلمة  مرة. وعندما يكون للصوت معنى عند الطفل، وعندما يفهم السامع ما قد قيل له وما عين به، تبدأ اآلن

 واحدة أو إشارة تعين مجلة كاملة ))بسكوت(( تعين ))أريد بسكوت(( أو ))سقطت مين قطعة البسكوت((.
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ذو معنى يف هذه املرحلة الطفل يتعلم على التنغيم واملخارج والرتنيم والتداخل يف الكالم بدون أن يقول الطفل أي شيء  كلمات مرحلة العشوائية: .5

ع فهم حقيقي. وقد حيذف كلمة ولكن بشكل عام هنا يف هذه املرحلة يعرب الوالدان بالقول ))يبدو أن الطفل يريد أن يقول لي شيئًا ولن ال أستطي

 أي شيء يقال((. وأي طفل يستخدم اإلشارة قد يستخدم إشارة عشوائية خالل حتريك يديه، وقد يستخدم إشارة رمسية مستخدمة.

 

أن  يوضحوه له  ويرتك العناصر األخرى كلها من  اآلباءالطفل يلتقط العنصر اهلام جدًا بالنسبة إليه من املعلومات اليت حياول  التلغرافية: اللغة .1

 الكلمات. فجملة ))حليب... ال،ال(( قد تعين ))أريد املزيد من احلليب(( أو تعين ))سقطت علبة احلليب، أحضروها لي((.

 

 

بدأ الطفل باستخدام كل الكلمات أو الكلمات واإلشارات الضرورية لعمل األفكار اليت يريدها والضرورية لذلك حبيث تكون عندما ي اجلمل: .1

كاملة ومفهومة، فهو بشكل عام يتكلم جبمل. وهو قادر على إصدار منطوقات طويلة وأطول تكون ذات معنى للمستمع، وقد يتحدث يف فقرات 

 ء فعله يف يومه.كأنه خيرب عن قصة أو عن شي

 (13منوذج رقم ) .1

 تثقيفية اللغة التعبريية  ت: حلقااسم النموذج

 اللغة التعبريية )تطبيقات(

 

الطفل ذو السمع العادي يستمع إلينا نتحدث إليه ملدة سنة أو أكثر قبل أن يقول شيئًا، وهو يفهم الكثري من 

نفس املنوال. وعندما يفهم أن الناس  الكلمات قبل أن يتحدث. جيب أن يتبع الطفل املضطرب مسعيًا

يتحدثون لسبب، أو لفعل أو عن شيء أو عن مشاعرهم وكل ذلك حيتاج إىل مسميات من الكلمات، ويبدأ 

 بفهم أنه هو يستطيع التحكم بعامله عن طريق الكالم.

 

المية قبل أن األطفال ذو العوق السمعي مثل األطفال ذو السمع العادي جيب أن يتدربوا على األصوات الك

 جو.-ما، جو-وان ما-يتكلموا. وأحد أنواع التدريبات هو املناغاة. وهي وا

 

 إن اللعب مع الطفل من خالل املناغاة حبيث يشجع الطفل على تقليد املناغاة هو أحد التمارين اجليدة.

 . قبل أن يتعلم الطفل الكالم، جيب أن يتدرب على عمل األصوات الكالمية، ويدعى ذلك بـ......... 

 

قبل أن يتكلم الطفل املضطرب مسعيًا والطفل العادي السمع، جيب أن يعيا أن هناك أسباب للكالم، وجيب أن 

 يعرف أن اللغة تعطي له قوة.

 .......... الطفل املضطرب مسعيًا جيب أن يتعلم أن الناس يتحدثون ويتكلمون لـ 

 

ضطرب مسعيًا. اللغة التعبريية هي االستخدام التلقائي تقليد  الكالم ليس لغة تعبريية حقيقية للطفل امل

 للكلمة أو العبارة ذات املعنى.

 )عن طريق اجبار طفلنا تقليد ما نقول، سوف نريه أن اللغة تعطيه القوة )صح/ خطأ 

 

عندما جنعل طفلنا يقلد ما نقول وهو ال يفهم ما يقول، حنن جنعله كالببغاء تردد كالمنا. الببغاء تقلد 

الم فقط وال تعيه وال تستطيع أن جتري احلوار وعلينا أن نكون حذرين بأن ندرس أطفالنا بهذه الطريقة، الك

مثاًل: األم تقول ))أمحد قل باب((، ))قل باب((، ))يا أمحد قل باب((. فإذا قلد كلمة باب ومل يفهمها فإنه 

ن نعلم أنه يفهمها، وإذا أراد أن يصدر كالم ببغائي، وحنن نستطيع أن  نساعد طفلنا لقول كلمات، وحن

 حياول أن يقوهلا.

 .جيب أن ال نسأله أبدًا أن .......... األصوات بدون فهم 

 

الصرب... علينا التحلي بالصرب، حنن نتحدث لطفلنا وننتظر وحنن نصرب عليه ليبدأ بقول الكلمات اليت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناغاة

 

 

 

 

 سبب

 

 

 

 

 خطأ
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لطفل كلمته األوىل إرساليًا. وبعد كل يفهمها. وقد يستغرق ذلك شهورًا عديدة من الكالم قبل أن يبدأ ا

 ذلك، إن الطفل العادي السمع ينتظر شهورًا عديدة فما بالكم بالطفل املضطرب مسعيًا.

 

  .نتذكر: أن هدفنا للطفل املضطرب مسعيًا أن يعرب عن اللغة )بقول كلمات أو عبارات( تلقائيًا

 )صح/ خطأ(

 

 ليت تدفع الطفل الستخدام لغته التعبريية؟ الدوافع هي:اللغة التعبريية: ماهي أهم العوامل اهلامة ا

 الرغبة يف الكالم. .7

 أحد ما يتكلم معه. .1

 شيء ما نتكلم عنه. .4

 

إن تعلم اللغة للطفل املضطرب مسعيًا قد يشتمل على العديد من املرح. ولكن علينا دائمًا أن نوضح لطفلنا أن 

 ن يتعلم.اللغة مفيدة وممتعة. إذا علمناه اللغة باإلجبار فل

 

 جيب أن يكون لديه شيء يتحدث عنه )لغة استقبالية( قبل أن يتكلم )لغة تعبريية(.

 

 ما هي العوامل الثالث اليت تدفع الطفل الستخدام اللغة التعبريية؟

7. .......... 

1. .......... 

4. .......... 

 

 

 

 

 يقلد

 

 

 

 

 

 

 

 صح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لرغبة يف الكالم.ا .7

 أحد ما يتكلم معه. .1

 شيء ما نتكلم عنه. .4
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ةاململكة العربية السعودي  

 وزارة التعليم 

 االدارة العامة للرتبية اخلاصة 

(51417)3154111هاتف :   

nanze@moe.gov.sa 
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