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 ٣

 تعريف باملشروع العريب وبورتيج - ١
 

 سنوات خيتص بالتدخل املبكر     ٩خل املبكر لتثقيف أمهات األطفال املعوقني من سن الوالدة إىل           الـربنامج املـرتيل للـتد     
وتدور فكرة الربنامج حول تزيد األم خالل الزيارة املرتلية         . لـتدريب األطفال املعوقني داخل بيئتهم احمللية وخاصة باملرتل        

تعلقة برعاية الطفولة والتعليم اخلاص واملؤثرات احلسية   والـيت تكـون مرة واحدة باألسبوع ومدا ساعة وبع باألسس امل           
وخيدم الربنامج األطفال ذوي اإلعاقات املختلفة مثل اإلعاقات        . الـيت تـؤدي إىل تطوير املهارات العديدة للطفل املعوق         

ج املرتيل  يويتبع هذا الربنامج مشروع بورت    . العقلـية، اإلعاقـات اجلسـمية متعددي اإلعاقات ومشاكل النطق والكالم          
 . والذي ترجم إىل العديد من اللغات ومناه العربية١٩٦٩للتدخل املبكر الذي صمم يف الواليات املتحدة عام 

 
 :خلفية املشروع

سـاهم برنامج اخلليج العريب لدعم منظمات األمم املتحدة النمائية يف متويل مشروع الربنامج املرتيل للتدخل املبكر لتثقيف     
 سنوات جبمعية رعاية املعوقني يف قطاع غزة واليت بدأت بتنفيذه منذ عام             ٩عوقني من سن الوالدة  إىل       أمهـات األطفال امل   

، ونظـرا لـنجاحه فلقد قام الربنامج بتمويل نفس املشروع جلمعية التنمية الفكرية املصرية، وخدم هذا املشروع                  ١٩٨٤
 . طفال أسرهم يعيشون يف مناطق ذات وضع اقتصادي متدن١٦٨
ا فقد سعى الس العريب إىل نشر املشروع على الصعيد العريب وشرع إىل عقد الدورة التدريبية األوىل على املستوى   وهلـذ 

املغرب، دولة اإلمارات العربية املتحدة، دولة البحرين، سلطنة عمان، لبنان، اليمن : القومـي لتضم مشاركات من كل من  
 .مل على تعميم هذا الربنامج على الصعيد العريبوالكويت دف خلق الكوادر املدربة اليت ستع

 
 :أهداف املشروع

 .وهي املرتل) منذ امليالد وحىت سن التاسعة(تقدمي برنامج التأهيل املبكر داخل البيئة املألوفة للطفل املعوق  -١
 وإدراجهم   وذلك من خالل إجراء التقييم لألطفال ممن يعانون من مشاكل تتعلق بالنمو            لإلعاقةاالكتشـاف املبكـر      -٢

 .ضمن برنامج التدخل املبكر يف اصغر سن ممكن
اإلشـراك املباشـر لألمهات واآلباء يف العملية التعليمية التدريبية للطفل املعوق، وتعد هذه الوسيلة من أهم وإحدى                  -٣

فيما يتعلق  الوسـائل الفعالة لتدريب األطفال املعوقني صغر السن الحتياج أولياء أمور األطفال إىل التدريب املستمر                
 .بالوسائل الضرورية للتأثري على الطفل وتزويده باملهارات اليت ستساعده على التكيف يف حياته اليومية

تقـدمي مـناهج تـتالءم والثقافة احمللية متضمنة موضوعات تغطي مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم اخلاص إضافة إىل                   -٤
 على التقييم املنتظم الذي يقيس النتائج ويزود املشرفني باإلطار          املؤثـرات احلسـية واجلسمية والعناية بالنفس مبنيا       

 .املرجعي للتعديالت املستقبلية
 .تطبيق اخلطوات العملية للربنامج بدون أي موقف أو إرباك لترتيبات احلياة اليومية للسرة -٥
يا على املعرفة   حتديـد نقـاط القوة والضعف لدى الطفل وذلك للمساعدة على تصميم برنامج خاص لكل طفل مبن                 -٦

 .احلالية للطفل وقدراته بالتعاون مع األم
 .استخدام منهاج متسلسل من حيث التطور يستخدم كأداة للتعليم -٧
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 ٤

 :عناصر الربنامج
الذي يتبعه الربنامج املرتيل للتدخل املبكر فعالية يف دول العامل النامية بالنسبة ألهايل             " بورتج النموذجي "لقد أثبت مشروع    

عوقني وتزويدهم باخلربات واملهارات األساسية اليت هلا التأثري اهلام يف النواحي التعليمية والتطويرية وحني ترجم               األطفال امل 
 .إىل العربية فإن القليل من التعديالت وجدت ضرورية لتقابل االختالفات احلضارية

 
 :الفئات املستفيدة

 .األطفال من الوالدة إىل سن التاسعة-
 .أقربائهم واألهايل يف احلي نفسهأهايل األطفال و-
 .العاملون يف مؤسسات ومجعيات املعوقني-
 

 :مواصفات الربنامج
أن إحـدى مزايا الربنامج املرتيل للتدخل هو الوصول إىل األطفال املعوقني صغريي السن يف خمتلف أماكن سكنهم مهما                   -

لذلك كلما زاد عدد  .  عائلة أسبوعيا  ١٥دمة إىل   بعـدت وإضـافة إىل أن املدرسـة املرتلـية الواحدة تستطيع تقدمي اخل             
املدرسـات يف الربنامج زادت عدد األسر املستفيدة من املشروع واليت ال يتوفر هلا أي منوذج من اخلدمة وذلك أما بسبب        

م بعـد مناطق السكن أو صغر سن الطفل أو عدم مالئمة الربامج املقدمة يف املؤسسة إلعاقة الطفل واهم من كل ذلك عد                
قـدرة املؤسسـات اليت تقدم اخلدمات إىل األطفال املعوقني على استيعام مجيعا إىل جانب عدم استطاعة أهايل األطفال                   

 .وخاصة الفقراء منهم دفع التكاليف الباهظة اليت تتطلبها املراكز واملؤسسات اخلاصة
 فالعامالت يف الربنامج ال يستلزم أن تكن        أن هـذا الـربنامج يستثمر أيضا يف تكوين العامل البشري املتدرب واملؤهل            -

. حاصالت على شهادات جامعية عليا وميكن للحاصالت على شهادات متوسطة االلتحاق بالدورة التدريبية والنجاح فيها              
هـذا وقـد أثبتت  التجربة أن  اختيار مدرسات من نفس البيئة اليت يتم العمل ا يزيد من التفاهم ما بني العائالت اليت                         

 .تلقى اخلدمة وطاقم الربنامج مما يؤدي بالتايل إىل جناح وزيادة الثقة املتبادلة بني الطرفنيت
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 عامة ببورتيج تعليمات - ٢
 

 :درجات النجاح يف كل منطقة تعليمية
 
 ٥/٥ أو ٤/٤أي  % ١٠٠  languageاال االتصايل  -
 ٥/٥ أو ٤/٤أي % ١٠٠  cognitive اإلدراكياال  -
 ٤/٥أي % ٨٠   self helpملساعدة الذاتية ا -
 ٤/٥أي % ٨٠  motorاال احلركي  -
 ¾أي % ٧٥  socializationاملخالطة االجتماعية  -
على أال تقل عن النسبة املتعارف عليها سابقا        % ١٠٠وميكن أن تكون نسبة النجاح جلميع املناطق التعليمية السابقة           -

 .يف حال من األحوال
 

  Referral:تصني الرجوع إىل املخ
 

 : أقسام٣وينقسم إىل 
ويشـتمل التعـريف باملشروع وحتديد املهمة اليت سوف يقوم ا الربنامج وهي مهمة     : identificationالتعـريف    -١

 .تعليمية فقط وإمنا ميكن للمدرسة االطالع على طبيعة املشكلة دف حتويله إىل اجلهة املختصة
ة سرية وعابرة لتحديد ما إذا كان الطفل يعاين من مشكلة جسمية أو             وهي مالحظ : screeningمالحظـة سـريعة      -٢

 .عقلية
وهي مسؤولية األخصائية النفسية واملختصني وفيها حيدد نوع املشكلة عند الطفل بصورة            : diagnosisالتشـخيص    -٣

 .دقيقة وسبل معاجلتها
 

 :Kinds of helpأنواع املساعدات 
 

 :هناك عدة أنواع من املساعدات وهي
 .physical helpساعدات اجلسمية امل -١
 .visual helpاملساعدات بالنظر  -٢
 .verbal helpاملساعدة اللفظية  -٣
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 ٦

  :املساعدة اجلسمية : أوال 
 :وهي أقوى أنواع املساعدة

  : يف أهداف الكتابة -
 مسك اليد -
 ختفيف قبضة اليد -
 مسك الرسغ -

  مسك الساعد-     
 
   ) ميشي- حيجل-يقفز: مثل: (يف أهداف احلركة -

 مسك حتت اإلبطني-
 مسك أعلى الكوع-
 مسك الكوعني-
 مسك الساعدين-
 مسك الرسغني-
 مسك اليدين-
 مسك اإلصبعني-
 مسك إصبع واحد-
 

 :وهي أن تقوم املدرسة بالتنقيط للطفل مث بعد ذلك يقوم الطفل برسم الشكل املنقط ومنها: dotsاملساعدة بالتنقيط -
  نقطة وشرطةالتوصيل بني-  
 التوصيل بني النقاط-  
 التوصيل بني ثالث نقط-  
 التوصيل بني نقطتني-  

 
 : يف البداية تكون املساعدة بالبطاقة املفرغة وملئها بالصلصال مث يتبعها املساعدة بالنظر ويقسم إىل:ثانيا املساعدة بالنظر

 .التقليد اجلزئي وهو تقليد الطفل لكل جزء من اهلدف-  
تقلـيد الكلي وهو أن تقوم املدرسة بعمل اهلدف املراد تعليمه مرة واحدة أمام الطفل ويقوم الطفل                 ال-  

 .بتقليدها يف مجيع احملاوالت
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 ٧

  :ثالثا املساعدة اللفظية
املقصود ا توضيح ووصف اهلدف املراد تعليمه بالكالم أو قد تكون توجيهات إشارية بالنسبة لألطفال ذوي إعاقة الصم                  

 :وتنقسم إىل
 )دائرة، دا(املقطع األول من الكلمة  -  
 )عني،ع(احلرف األول من الكلمة  -  
 )وصف شكل الشيء أو لونه(وصف اهلدف املراد تعليمه  -  
 ). يرتدي املالبس- يركب لعبة-يفرشي األسنان(التوجيه بالكالم إليضاح كيفية اهلدف  -  

 
اية تنفيذ اهلدف حيث يطلب تنفيذ اهلدف من الطفل دون إعطائه أي مساعدة              وهي ال تعترب مساعدة وهي       :عند الطلب 

 :مثل
 اعطين صورة القط -  
 احضر الكرسي -  

 
 Task analysisتبسيط اهلدف 

 
 to break down the task into small stepsهو حتليل اهلدف إىل ابسط صورة ليسهل تدريسه على الطفل 

 "٤/٥بكلتا قدميه يف مكانه بنسبة امحد سوف يقفز "اهلدف : مثال
 .٤/٥امحد سوف يقفز يف مكانه بكلتا قدميه مبسكه من اإلبطني بنسبة -
 .٤/٥امحد سوف يقفز يف مكانه بكلتا قدميه مبسكه من الذراعني بنسبة -
 .٤/٥امحد سوف يقفز يف مكانه بكلتا قدميه مبسكه من الكوعني بنسبة -
 .٤/٥دميه مبسكه من الساعدين بنسبة امحد سوف يقفز يف مكانه بكلتا ق-
 .٤/٥امحد سوف يقفز يف مكانه بكلتا قدميه مبسكه من اليدين بنسبة -
 .٤/٥امحد سوف يقفز يف مكانه بكلتا قدميه مبسك إصبع واحد بنسبة -
 .٤/٥امحد سوف يقفز يف مكانه بكلتا قدميه بالتقليد بنسبة -
 .٤/٥جيهات اللفظية بنسبة امحد سوف يقفز يف مكانه بكلتا قدميه بالتو-
 .٤/٥امحد سوف يقفز يف مكانه بكلتا قدميه بالطلب بنسبة -
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 ٨

 خطوات الزيارة املرتلية - ٣
 

 .حتديد موعد الزيارة -١
 .التأكد من وجود األهل يف البيت -٢
 .عمل خمالطة اجتماعية مع األم والطفل -٣
 .اخذ الدرجة النهائية لألهداف السابقة -٤
 . قصرية مع الطفلعمل خمالطة اجتماعية -٥
 .تقدمي اهلدف املراد تعليمه لألم وشرح الغرض منه -٦
 .تقوم املدرسة بأخذ اخلط القاعدي للهدف اجلديد أو املستمر -٧
 .عمل منوذج أمام األم للهدف مع التشجيع والتسجيل -٨
 .تقوم األم بعمل النموذج للهدف أمام املدرسة مع التشجيع والتسجيل -٩
 .ف والتأكد من فهمها لهجيب استطالع رأي األم باهلد -١٠
تقـوم املدرسـة بتسـجيل األهداف اليت أعطيت للطفل يف ورقة التقرير األسبوعي، وذلك بعد سؤال األم عن            -١١

 .األهداف اليت ختتارها لتقوم املدرسة بتدريبها عليها
 

 :تفاصيل خطوات الزيارة املرتلية
 .ستعملة لتنفيذ األهدافاالستعداد املسبق للزيارة كتحضري أوراق النشاط واألدوات امل •
الوصـول إىل املـرتل يف الـوقت احملدد مث االستئذان للدخول لتأدية الزيارة بعد التأكد من وجود األم أو من يقوم                       •

 .بالتدريس ومن أن الطفل على استعداد من الناحية الصحية
 .إخبار السائق بالعودة يف امليعاد املسجل بدفتر املواصالت •
ـ       • ل حيث تقوم املدرسة بعمل خمالطة اجتماعية مع األم أوال حيث تسأهلا عن صحة الطفل               اجللـوس مـع األم والطف

وطـريقة اسـتيعابه لألهـداف السابقة وهل أمت التدريب عليها أم ال واألسباب مث تقوم مبالعبة الطفل والكالم معه                    
 .بطريقة ودية جلذب اهتمامه ويئته نفسيا لوجودها

سابقة اليت كانت مع األم وتقوم بأخذ الدرجة النهائية لكل هدف حىت تتأكد من إتقانه         تأخذ املدرسة أوراق النشاط ال     •
 .وإجنازه له

إعطاء الطفل فترة راحة وذلك بعمل خمالطة مع الطفل عن طريق لعبة أو حركات تنشيطية لكي يستعيد نشاطه وذلك               •
 .حسب الطفل وحسب نوع إعاقته

د إعداد أدواته حبيث جتعلها تفهم الغرض منه ومدى أمهيته من مجيع            تشـرح املدرسـة اهلدف اجلديد لألم وذلك بع         •
 .النواحي
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 ٩

تقـوم املدرسـة بأخذ اخلط القاعدي لكي نتأكد من مدى مقدرة الطفل على تعلم هذا اهلدف وإتقانه مث تقوم بعمل                      •
تقوم األم بعمل   منـوذج أمام األم عن كيفية تدريس اهلدف ووسيلة التشجيع وكيفية التسجيل وذلك عمليا على أن                 

 .منوذج أمامها
تقوم باملناقشة واستطالع رأي األم باهلدف والتأكد من فهمها لورقة النشاط وذلك أما أن تقرأه األم أو تقرأه املدرسة                    •

 .هلا مع شرحه
 .جيب التأكد من عمل خمالطة مع الطفل بني كل هدف جديد وذلك للسيطرة على اهتمام الطفل وحىت ال ميل •
ة بتسجيل األهداف اليت أعطيت للطفل يف ورقة التقرير األسبوعي وذلك بعد سؤال األم عن األهداف                تقـوم املدرس   •

الـيت ختـتارها لتقوم املدرسة بتدريسها ومدى إمكانية تنفيذ تلك الرغبات بناء على ما سبق وسجل يف قائمة اختبار                    
 .السلوك

 .فيما تبقى من الوقت العودة إىل املخالطة االجتماعية •
 
 

 املبكر أنواع التقييم يف برامج التدخل - ٤
 
 Formal assessmentتقييم رمسي  -١
 Informal assessmentتقييم غري رمسي  -٢
 Curriculum assessmentتقييم منهاجي  -٣
٤- Curriculum assessment 
 On going assessmentتقييم مستمر  -٥
 
 formal assessmentالتقييم الرمسي : أوال

وهو قائمة  sheetوهو اختبار الصورة اجلانبية لتطور الطفل  developmental profileيشـتمل التقيـيم الرمسي على   
يسـجل فيها كل ما حيصل عليه الطفل من مهارات فشل أو جناح والتقرير النفسي وهذا االختبار مكتوب ومدون ومقنن                    

 Alpren Bollال ميكن تغيري بنوده وهو من تأليف 
 :ةويطبق هذا االختبار مرتني يف السن

 .يف بداية السنة للتعرف على مناطق القوة والضعف اليت يعاين منها الطفل وحتديد ما يعرفه وما ال يعرفه-
يف ايـة السـنة التدريسية وذلك ملعرفة مدى تقدم الطفل واستفادته مما مت تدريسه له من خالل هذه السنة ويقيس هذا     -

 :االختبار العمر العقلي يف القدرات التالية
 physical ageر اجلسمي العم-

ويـتحدد من خالل قياس النمو والتطور اجلسماين وقوة العضالت والقدرة على القيام مبجموعة من املهارات احلركية مثل          
 .القفز على قدم واحدة أو بكلتا قدميه أو يستعمل املقص أو يقذف الكرة لشخص كبري أمامه

 self help ageالعمر يف املساعدة الذاتية -
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دد مـن خالل قياس مقدرة الطفل على حتمل املسؤولية واالعتماد على النفس يف املأكل وامللبس وقضاء احتياجاته               ويـتح 
 .اخلاصة

 social ageالعمر يف املخالطة االجتماعية -
ويـتحدد من خالل قدرة الطفل على إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخرين من أقارب وصداقة مع الكبار وكذلك حسن                   

 .يف املواقف االجتماعية اليت يواجهها الطفلالتصرف 
 academic age or cognitive age) االدراكي٠العمر املعريف األكادميي -

ويـتحدد من خالل قياس القدرات اخلاصة لألطفال قبل سن املدرسة من حيث التعليم املعريف وغريه من األمور احلسابية                   
+  أو يشري إىل األلوان أو يرسم عالمة         ٦ و   ٣ف على مفهوم العددين     مثل قدرة الطفل على أن يرسم خط رأسي أو يتعر         

 .أو مثلث أو مربع
 communication ageالعمر يف جمال االتصال -

ويـتحدد مـن خالل قياس املهارات اخلاصة بلغة تعبريية أو استقبالية سواء باإلشارة أو باهلمهمات وغري لفظية وقد تكون    
 .كالمية أو مكتوبة

 
وهذه القائمة يسجل فيها كل ما حصل عليه الطفل من مهارات فشل أو  sheetالختبار على قائمة التسجيل ويشـتمل ا 

جنـاح بطريقة خمتصرة وصفحات قائمة التسجيل هي كل ما حصل عليه الطفل من مهارات فشل أو جناح بطريقة خمتصرة                    
وكل صندوق  boxesأو صناديق  blocks وصـفحات قائمـة التسجيل هي على شكل رسم بياين ومقسم إىل مربعات  
 وهذا االختبار مقنن وال     ١٢ أشهر والبعض    ٦حمدد بعدد من األشهر وقيمة كل صندوق ختتلف عن اآلخر فالبعض قيمته             

 :ميكن التغيري فيه مع مراعاة البنود التالية
 .تقوم املدرسة بتطبيق اختبار الصورة اجلانبية لتطور الطفل يف الزيارة األوىل -١
 .ناقشة نتائج االختبار مع املشرفةتقوم مب -٢
 .تقوم األخصائية النفسية مبراجعة ائية لالختبار مع كل من املشرفة واملدرسة -٣
تقـوم املدرسـة بكـتابة تقريـر خمتصر عن نتيجة االختبار وتسجيل العمر العقلي للطفل يف كل قدرة من القدرات           -٤

 .تصار كما وردت يف اختبار الصورة اجلانبية لتطور الطفلباإلضافة إىل ذكر بعض املهارات اليت يعرفها الطفل باخ
يف حالـة وجـود شك يف دقة تنفيذ االختبار تقوم األخصائية النفسية بعمل اختبار آخر لنفس الطفل يف أقرب فرصة      -٥

 .للتوصل إىل نتيجة دقيقة تتناسب مع قدرات الطفل
 

 :طريقة تطبيق االختبار
ر الزمين للطفل مث نرجع للخلف بلوكني للطفل املعوق أما الطفل الطبيعي ترجع           حيـدد الصندوق الذي حيتوي على العم      -

 .بلوك واحد فقط
تـبدأ املدرسـة املرتلية يف التأكد من قدرة الطفل على تأدية بعض املهارات املوجودة يف االختبار من خالل األسئلة اليت                -

 .لطفل كلما أمكن ذلك للحصول على أدق النتائجتقوم بتوجيهها إىل األم مع تنفيذ بعض األسئلة وجتريبها مع ا
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على السؤال الصحيح مستمرين يف الرتول إىل أسفل حىت تقابل أول فشل مث ) الدائرة(تسـتمر املدرسة يف وضع العالمة      -
نصـعد مرة ثانية حىت حتصل على بلوكني جناح بعد ذلك ترتل إىل أول فشل قابلها وتستمر يف الرتول إىل أن حتصل على                       

 .وكني فشل فتتوقفبل
 :مالحظة*
قـد يصـادف املدرسـة أطفال ال حتصل هلم على بلوكني جناح متتاليني أما لصغر سنهم أو تدين قدرام بسبب اإلعاقة                    *

 .الشديدة
 .وقد ال حتصل املدرسة على بلوكني فشل متتاليني وذلك لكرب عمر الطفل وارتفاع مستوى قدراته*
 

 :كيفية التسجيل
حتصل املدرسة على الرصيد القاعدي من البلوك أو الصندوق الذي اجتيزت كل : baseline credit الرصـيد القاعدي 

 .بنوده والذي يعترب أعلى يف القيمة من أي صندوق آخر
يتكون من جمموع الشهور املتفرقة للبنود اليت جنح فيها الطفل واليت تقع بني : additional creditالرصـيد اإلضـايف   
 .النجاحبلوكات الفشل و

 .هو جمموع الرصيد القاعدي والرصيد اإلضايف: العمر العقلي ألي قدرة يقيسها االختبار
 .موجز عن املهارات اليت يعرفها الطفل+ يشتمل على نتائج اختبار الصورة اجلانبية لتطور الطفل : التقرير النفسي

 
 :األدوات الالزمة الختبار الصورة اجلانبية

ـ       ات، مكعبات ملونة، صور ا أحداث، بطاقات عليها صور، قصة أطفال، كرة كبرية، كرة       ألـوان مشـع، أوراق، مقص
 سم، بطاقة مرسوم عليها مثلث، بطاقة       ٥متوسـطة احلجـم، كرة تنس، أقالم رصاص، بطاقة مرسوم عليها دائرة قطرها              

ألعداد، جمالت مصورة ليتم    مرسـوم عليها مربع، قفل مبفتاح، حلوى أو لبان، حبل للقفز، بطاقات للحروف، بطاقات ل              
القـص منها، قطعة قماش ا زرار، قطعة قماش ا كبسونات، قطعة قماش ا سوسته، قطعة قماش ا رباط حذاء، دائرة                  

جوارب (مطـبوعة حبجـم عملـة فضة، عمالت معدنية بقيم خمتلفة، عجالت معدنية بأحجام خمتلفة، أدوات من املرتل                   
وكة وطبق، سكينة سفرة وطعام طري ممكن فرده لعمل سندويش، درج، صورة            وحـذاء، كـوب للشـرب، ملعقة وش       

 )للطفل، معطف أو قميص
 
 Informal assessmentالتقييم غري الرمسي : ثانيا
 

هو عبارة عن مالحظة دقيقة وطويلة تقوم ا  املدرسة لسلوك الطفل ويبدأ من بداية السنة التدريسية حىن ايتها وتستفيد                    
 . هذه املالحظة يف وضع اخلطة التعليمية للطفل وكيفية التعامل معهاملدرسة من
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 Curriculum assessmentالتقييم املنهاجي : ثالثا
 

 :من أدوات هذا التقييم
١- checklist: 

 checklistوهو كراسة اختبارات السلوك ويطبق يف الزيارة الثانية للمدرسة وهو املنهج الذي يتم تدريسه، ولكل طفل 

ويشتمل على مخس مناطق تعليمية     )  السنة الدراسية  - تاريخ ميالده  - اسم املدرسة  -اسم الطفل ( به ويكتب عليه     خـاص 
five core areas: 

 .socializationاملخالطة االجتماعية -
 .cognitiveاال اإلدراكي -
 languageاال اإلتصايل -
 .self helpاملساعدة الذاتية -
 .motorاال احلركي -
 infant stimulation الطفل الرضيع تنشيط-
٢- card fileوطريقة استعماله : 

ولكنها بطاقات موضحة ومفسرة تلجأ إليها املدرسة حني يصعب  checklistحيـتوي علـى نفس األهداف املوجودة يف   
ئم قدرات الطفل علـيها تـدريس اهلـدف وليس من الضروري التقيد جبميع البنود املوجودة يف البطاقة بل اختيار ما يال             

 .وبيئته
 checklistويف حالة احتياج املدرسة لتفسري هدف من منطقة من املناطق التعليمية املوجودة يف كراسة اختبارات السلوك 

 : عليها اتباع ما يلي
 .حتديد املنطقة التعليمية اليت اختري منها اهلدف-
 .حتديد رقم اهلدف-
لك البطاقة اليت تسبقها أو التالية هلا ووضعها يف شكل رأسي حىت يسهل إرجاع  إظهـار البطاقة احملتوية على اهلدف وكذ      -

 .البطاقة احملتوية اهلدف إىل مكاا
٣- manual: 

 .وهو كتيب يوجد به معلومات معينة عن الربنامج وطرق تنفيذه
 

 On going assessmentالتقييم املستمر : رابعا
 

 :تها ومن أدواتهوسيتمر من بداية السنة التدريسية حىت اي
 تبقى مع األم حيث تقوم بتدريس طفلها خالل األسبوع وفقا لنظام متبع ومتعارف :activity chartورقـة النشـاط   -

 .عليه بني األم واملدرسة املرتلية
  وحيتوي على:weekly reportالتقرير األسبوعي -
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ف خالل األسبوع املاضي وكذلك مقترحات مالحظـات األسـرة واليت تشمل مدى جتاوب الطفل أثناء تدريسه لألهدا      *
 .األم والصعوبات اليت واجهتها خالل التعليم

 .مالحظات املدرسة ويدور حول الطفل واألم واجلو العام املهيأ للتدريس أثناء الزيارة املرتلية*
 .معلومات عن حالة الطفل الصحية والسلوكية*
 .اخلط القاعدي ووسيلة التشجيع وهل هو جديد أم مستمرجدول باألنشطة اليت تركت عند األم وتشمل اهلدف و*
وهو من أساسيات عمل املشرفة ملتابعة خطة سري العمل مع الطفل حيث يتم : behavior logورقـة تسجيل السلوك  -

قا فيها تسجيل اهلدف واخلط القاعدي له مث تاريخ البدء به ومقترحات األسرة حتت بند املالحظات وتاريخ إجناز اهلدف وف                  
 .ملا ورد يف التقرير األسبوعي لكل زيارة مرتلية

 
 

 مقياس الصورة اجلانبية - ٥
 

 :قائمة تطور العمر اجلسمي
 

 ) اشهر٦ –صفر : حديثي الوالدة(النصف األول من السنة األوىل 

 عندما يكون ملقيا على بطنه، هل يرفع الطفل رأسه إىل أعلى بدون دعم ملدة دقيقة على األقل؟ -١
 الطفل أن يتدحرج من على بطنه إىل ظهره وبالعكس بدون مساعدة؟هل يستطيع  -٢
وبطنه مرتفعا عن   (أو على ركبتيه    ) وبطنه على األرض  (هـل يتـنقل الطفل من مكان إىل آخر بأي طريقة؟ بالزحف              -٣

 .بأي طريقة  متكنه من مواصلة التقدم ما عدا التدحرج) األرض
 

 ) شهر١٢ – ٧ من: ١الرضيع (النصف الثاين من السنة األوىل 

أو هل يلتقط الشيء بكل يده      ) هكذا ينجح (هل يستعمل الطفل إصبع اإلام مع إصبع آخر أو إصبعني ليلتقط شيئا              -٤
 )وذه الطريقة يفشل(

هـل ينـتقل الطفل من وضع الزحف أو اجللوس إىل وضع الوقوف؟ قد يستعني الطفل بشيء ما ملساعدة ولكنه ال                      -٥
 .يستطيع بأي شخص

؟ وذا البند يكون قد جنح فيما لو سال لعابه بسبب التسنني أو أثناء )الريالة(طفل عن سيالن العاب     هـل توقـف ال     -٦
 .األكل

 
 ) شهر١٨ – ١٣من : ٢الرضيع(من سنة إىل سنة ونصف 

مستندا على احلائط، الدرابزين أو ممسكا بيد شخص ملساعدته؟ واضعا          ) واقفا وليس زاحفا  (هل يصعد الطفل السلم      -٧
 .قدمني على كل درجة وذه يكون قد جنحكلتا ال

 هل ميشي الطفل جيدا بدون مساعدة داخل املرتل وبدون أن يراقبه اخذ حبيث ال يقع أو يتعثر باألشياء؟ -٨
 هل يفك الطفل الغطاء الورق عن قطعة احللوى أو قطعة اللبان أو أي شيء ملفوف بورق؟ -٩
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 ) شهر٢٤ – ١٩من : ١مرحلة ما بعد الرضاعة رقم(من سنة ونصف إىل سنتني 

هـل يقذف الطفل الشيء على بعد متر واحد على األقل باالجتاه الذي يريده؟ يف حالة ما إذا قذف األشياء إىل                      -١٠
 .أي اجتاه عفوا فال نعتربه قد جنح

هـل يصـعد الطفـل السلم بوضع قدم واحدة على كل درجة؟ على أن يستمر بالصعود على السلم وبنفس                     -١١
 .ن رمبا يضع قدميه على كل درجة أثناء الرتولالطريقة السابقة، ولك

 .هل يقود الطفل الدراجة بثالث عجالت مستخدما البدالة ملسافة ثالثة أمتار على األقل ويدور على ملف واسع -١٢
 

 ) شهر٣٠ – ٢٥من : ٢مرحلة ما بعد الرضاعة رقم(من سنتني إىل سنتني ونصف 

سم مثله مستخدما القلم، أو ألوان الشمع أو فرشاة لـو رمسـت خط عمودي مستقيم هل يستطيع الطفل أن ير    -١٣
 .رسم؟ السؤال هو هل لدى الطفل القدرة الكافية للتنسيق بني العني واليد لرسم خط بدال من الشخبطة

مثل درجة  ( سم على األقل عن األرض       ٢٠هل يقفز الطفل بكلتا قدميه معا دون أن يقع من أعلى شيء  يرتفع                -١٤
 )سلم أو صندوق

ع الطفل أن يتحرك من مكان آلخر قفزا أو وثبا بكلتا قدميه معا؟ وعلى الطفل أن يكون قادرا لكي                   هـل يستطي   -١٥
 .يذهب ذه الطريقة ملسافة ثالثة أمتار على األقل

 
 ) شهر٣٦ – ١٣من : ٣مرحلة بعد الرضاعة (من سنتني ونصف إىل ثالث سنوات 

اش؟ واليد األخرى قد يستعملها حلمل الورقة أو        هـل يستعمل الطفل املقص بيد واحدة لقص ورقة أو قطعة قم            -١٦
الطفل جيب أن يكون قادرا على استخدام املقص للقص اكثر من           . قطعـة القمـاش، أو قـد حيملها له شخص آخر          

 .التمزيق
 هل يستطيع الطفل أن يقفز لألمام على قدم واحدة بدون ساند ملسافة واحد ونصف متر على األقل؟ -١٧
م ويهبط منه واضعا قدم واحدة على كل درجة؟ وقد يستخدم احلائط أو الدرابزين              هل يصعد الطفل عادة السل     -١٨

 .ولكن هذا ال يهم كعادة للتوازن أو كساند
 

 ): شهر٤٢ – ٣٧من : مرحلة ما قبل املدرسة( سنوات ونصف ٣ سنوات إىل ٣من 

 . األقل متر على١،٥آلخر بالغ واقف على بعد ) من أي حجم(هل يستطيع الطفل أن يرمي بكرة  -١٩
هـل ميسـك الطفل اكرة الباب الداخلي ويفتحه؟ على سبيل املثال ال بد أن يكون الطفل قادرا على أن يلف                      -٢٠

 .األكرة ويدفع باب احلمام غري املقفل ليفتحه
 سم مرسومة على ورقة على أن ال يبتعد عن اخلط           ٥هل يستطيع الطفل أن يستخدم املقص ليقص دائرة قطرها           -٢١

 ل أو خارج الدائرة؟ على الطفل أن حيمل الورقة ويدورها بيد واحدة بينما يقص باليد األخرى؟ ملم داخ٥اكثر من 
 

 ) شهر٥٤ – ٤٣من : مرحلة ما قبل املدرسة: ( سنوات٤عمر 

املقذوفة له من شخص بالغ يقف على بعد متر ونصف من أمامه؟ على            ) من أي حجم  (هـل يلتقط الطفل الكرة       -٢٢
 .من املرات% ٥٠الطفل أن يلتقط الكرة 
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 ١٥

 متر على األقل دون احلاجة إىل أن يقف        ٣هـل يسـتطيع الطفـل أن يقفز  إىل األمام على قدم واحدة ملسافة                 -٢٣
 .ويعاود القفز

هل يقفز الطفل عن احلبل بقدم واحدة وبكلتا قدميه مرتني على األقل، أو يستطيع أن يقفز عن عدة أشياء دون                     -٢٤
 ). سم على األقل٢٠ األشياء جيب أن تكون على ارتفاع(توقف؟ 

 
 ) شهر٦٦ – ٥٥من : مرحلة ما قبل املدرسة( سنوات ٥عمر 

 )قفل مبفتاح(هل يستطيع الطفل أن يستخدم املفتاح لفتح وقفل الباب؟  -٢٥
هـل يسـتطيع الطفل عمل كرة من الطني صلبة مبا فيه الكفاية لتبقى متماسكة عندما تقذف على األقل ملسافة                     -٢٦

طينة أو عجينه ميكن أن تستعمل ويلزم لنجاح املهمة القدرة على القذف ملسافة              متـر، أدوات أخـرى مثل        ٢،٢٥
 . متر٢،٢٥

هل يستطيع الطفل أن يلعب احلجلة؟ هذا يتضمن القدرة على احلجل على قدم واحدة على نقطة معينة ليحجل                   -٢٧
 .ويدور بدون السقوط مث يستمر باحلجل

 
 ) شهر٧٨ – ٦٧: ١ سنوات املرحلة االبتدائية٦

 يستطيع الطفل أن يتزحلق؟ التزحلق يعين أن يكون الطفل قادر على دفع قدم واحدة بانزالق واحدة بعد                  هـل  -٢٨
ميكن أن يكون هناك حماوالت غري ناجحة، لكن يف معظم الوقت يستطيع الطفل أن يقطع على األقل ثالثة     . األخـرى 

 .أمتار
 سم عنها؟١،٢كثر من هل يستطيع الطفل أن يقص صورة حليوان أو شخص بدون أن يبعد ا -٢٩
هل يستطيع الطفل أن ينط احلبل؟ الطفل جيب أن يكون قادرا على مسك طريف احلبل والنط أو احلجل أو القفز                     -٣٠

 .لثالث مرات متتالية عندما يكون احلبل فوق رأسه أو اسفل قدميه
 
 ) شهر٩٠ – ٧٩: ٢املرحلة االبتدائية ( سنوات ٧

  مطبخ أو سفرة من غرفة إىل أخرى؟هل يستطيع الطفل أن يلتقط وحيمل كرسي -٣١
هل يستطيع الطفل أن جيري سريعا لدرجة كافية  حىت يتسابق مع طفل عادي غري معوق عمره مثانية سنوات يف                     -٣٢

 سباق أو لعبة املساكة؟
الطفل جيب أن   ( متر   ٢،٥هل يستطيع الطفل أن ميسك كرة متسك بيد واحدة عندما حتذف إليه برقة من مسافة                 -٣٣

 )من الوقت% ٥٠األقل ميسكها على 
 
 ) شهر١٠٢ – ٩١: ٣املرحلة االبتدائية ( سنوات ٨

.  حماوالت٤هل يستطيع الطفل أن يشعل عود كربيت؟ الطفل جيب أن يكون قادرا على إشعال الكربيت خالل                  -٣٤
ال  شهور بد٦ هلذه املرحلة أعطي     ٣٦ أو   ٣٥إذا كان هذا الشيء يعترب غري مناسب فاستعملي فقط منرة           : مالحظـة (

 .)من أربعة لكل مهمة
 هل يستطيع الطفل أن يستعمل مفتاح املرتل ويفتح الباب األمامي واخللفي للمرتل؟ -٣٥
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 ١٦

 هل يستطيع الطفل أن يغمز بعني واحدة عندما يطلب منه بدون إغماض العني األخرى؟ -٣٦
 
 ) شهر١١٤ – ١٠٣املرحلة االبتدائية النهائية ( سنوات ٩

 روف؟هل يستطيع الطفل أن يصفر حلن مع -٣٧
 سنة  ١١ – ١٠هل يتبارى الطفل بالرياضة مثل كرة القدم، السلة، الطائرة أو العدو مع أطفال آخرين من عمر                  -٣٨

 ويظهر على األقل نفس مهارة األطفال اآلخرين من اموعة؟
 هل عند الطفل املهارة الكافية ليقود دراجة يف الشارع أو خالل حركة سري معتدلة؟ -٣٩
 

 :لذاتيةقائمة تطور املساعدة ا
 

 ) شهور٦ –من صفر : حديثي الوالدة(النصف األول من السنة 

 هل حياول الطفل احلصول على أدوات أمامه قريبة ولكنها بعيدة عن متناول يدخ؟ -١
 ثواين على األقل؟ قد يفعل هذا مبسك اليد كلها أو باألصابع أو بإصبع ٥هـل ميسـك الطفل بشخص أو بأداة ملدة          -٢

 .واحدة
بيديه أو بقدميه عندما يشرب منها ويف حالة        ) ليس من الضروري أن يسندها    (بزجاجة رضاعة   هـل ميسـك الطفل       -٣

 .الرضاعة الطبيعية يعطي إشارة صح يف حالة إمساكه بالصدر أثناء الرضاعة
 

 ) شهر١٢ – ٧: ١الرضيع(النصف الثاين من السنة األوىل 

  للبس احلذاء؟هل يساعد الطفل باللبس بفتح ذراعيه للبس الكم أو دفع قدمه -٤
هـل يستطيع الطفل أن يتجول داخل املرتل بدون أن حيتاج للمراقبة باستمرار رمبا هناك حاجة للكشف على الطفل                    -٥

 بني احلني واآلخر ملعرفة مكانه ونشاطه؟
 هل يستطيع الطفل أن يشرب من زجاجة أو كوب حيملها شخص آخر؟ -٦
 

 ) شهر١٨ – ١٣الرضيع (من سنة إىل سنة ونصف 

هذا جيب أن . ع الطفل حذاءه أو كلساته بدون مساعدة؟ احلذاء جيب أن يكون مفكوك قبل أن خيلعه الطفل             هـل خيل   -٧
 .يكون من ضمن خلع املالبس وليس على صورة لعب

 .هل يشرب الطفل من كوب صغري بدون مساعدة؟ الطفل جيب أن ميسك الكوب مبهارة كافية حبيث ال يكب كثريا -٨
 ن مساعدة ومع قليل من السكب على مالبسه؟هل يستعمل الطفل ملعقة بدو -٩

 ) شهر٢٤ – ١٩:  ١مرحلة ما بعد الرضاعة(من سنة ونصف إىل سنتني 

هـل يعرف الطفل الفرق بني الطعام واألشياء اليت ال تؤكل؟ بالرغم من انه يضع شيئا غري الطعام يف فمه إال انه                      -١٠
 .ال ميضغه وال يبلعه

  مساعدة عندما تكون األزرار والسوستة مفتوحة؟هل يستطيع الطفل أن خيلع معطفه بدون -١١
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 ١٧

لكن ) امللعقة ميكن أن تكون مفضلة اكثر(هـل يستعمل الطفل شوكة ألكل الطعام اجلامد عندما تتوفر الشوكة؟    -١٢
 .الطفل قد يظهر القدرة على استعمال الشوكة أمام اآلخرين

 
 )شهر ٣٠ – ٢٥: ٢مرحلة ما بعد الرضاعة(العمر سنتان إىل سنتني ونصف 

 هل ينشف الطفل يده بدون مساعدة حبيث يصبحوا جافني بعد أن يكونوا قد غسلوا بواسطة شخص آخر؟ -١٣
هل يفهم الطفل ويبقى بعيدا عن األخطار العامة؟ االحتراس بأال يسقط عن الدرج أو من مكان مرتفع أو توريته                    -١٤

 .ء أمثلة هلذه املهارةخطر مثل زجاج مكسور وشوارع مزدمحة أو حيوانات غريبة، كل هذه األشيا
 هل يستطيع الطفل أن يطعم نفسه كليا باستعمال شوكة وملعقة وزجاجة بالطريقة الصحيحة؟ -١٥
 

 ) شهر٣٦ – ٣١: ٣مرحلة ما بعد الرضاعة( العمر سنتان ونصف إىل ثالث سنوات 

 .هل يستطيع الطفل أن يرتدي معطفه بدون مساعدة؟ هذا ال يتضمن التزرير -١٦
 ن يفك أزرار كبرية، سوست، رباطات أحذية؟هل يستطيع الطفل أ -١٧
هـل يستطيع الطفل أن يرتدي حذاءه؟ ليس من الضروري أن يلبس الطفل احلذاء الصحيح للقدم أو يربط أو                    -١٨

 يفك احلذاء حىت ينجح ذه املهمة؟
 

 ) شهر٤٢ – ٣٧: ١مرحلة ما قبل املدرسة(العمر ثالث سنوات إىل ثالث سنوات ونصف 

والطفل ال حيتاج ليعيد    . تياجاته املرحاضية بدون مساعدة؟ هذا يعين اخللع، املسح واالرتداء        هل يقوم الطفل باح    -١٩
 .تزرير األزرار أو ربط السحاب لكي ينجح يف هذه املهمة

 هل يتبول الطفل اكثر من مرة واحدة يف الشهر على نفسه مبا يف ذلك االستيقاظ والنوم والبول والرباز؟ -٢٠
  ويداه بطريقة مقبولة وينشفها بدون مساعدة؟هل يغسل الطفل عادة وجهه -٢١
 

 ) شهر٥٤ – ٤٣: ٢مرحلة ما قبل املدرسة (العمر أربع سنوات 

هل يلبس الطفل نفسه متاما ما عدا ربط حذاءه وأشياء أخرى حتتاج إىل تزرير؟ الطفل جيب أن يكون قادرا على                     -٢٢
 .التحكم بقميص عادي أو بلوزة بأزرار وبالسحابات

 ).الطفل حيتاج أن يذكر اكثر من مرة(فل أن خيفي لعبة بترتيب عندما يطلب منه؟ هل يستطيع الط -٢٣
هـل يسـتطيع الطفـل أن حيضـر صحن من البسكويت واحلليب؟ هذا يتضمن إحضار الصحن والبسكويت               -٢٤

 .واحلليب وصب احلليب على البسكويت يف الصحن
 

 ) شهر٦٦ – ٥٥: ٣مرحلة ما قبل الدراسة ( سنوات ٥العمر 

 عمل الطفل سكينة طعام لفرد املرىب أو الزبدة على اخلبز والبسكويت؟هل يست -٢٥
ويقول ما  " الو"هل يستطيع الطفل أن جييب على التليفون وخيرب الشخص الرسالة احملددة؟ الطفل جيب أن يقول                 -٢٦

ب ترك هذا   مالحظة إذا مل يتوافر تلفون فيج     . (إذا كان الشخص املطلوب يستطيع أو ال يستطيع احلضور إىل التلفون          
 . شهور٤ شهور بدال من ٦ من املساعدة الذاتية تأخذ مدة ٢٧ و ٢٥البند، يكون البند 
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 ١٨

هل يستطيع الطفل أن حيضر ساندويتش؟ هذا يتضمن القدرة على إحضار الطعام الصحيح من الثالجة أو اخلزانة              -٢٧
 أو صندوق اخلبز ووضع األشياء معا بالسند ويش؟

 
 ) شهر٧٨ – ٦٧: ١بتدائيةاملرحلة اال( سنوات ٦العمر 

هـل يسـتطيع الطفل أن يستعمل السكني بطريقة صحيحة لقطع اللحمة واخلبز أو أي أطعمة مشاة؟ املساعدة       -٢٨
 .رمبا حتتاج أن نقدم للطفل عند قطع أطعمة مثل الدجاج أو اللحم السميك

 ال يف حاالت خاصة؟هل يفرشي أو ميشط الطفل شعره بعناية كافية حبيث ال حيتاج مساعدة شخص كبري إ -٢٩
هـل يسـتطيع الطفـل أن يقوم مبهمات مرتلية ال حتتاج أن تعاد من قبل شخص كبري مرة يف األسبوع؟ عمل                       -٣٠

 .املهمات بعد أن يطلب منه مقبول
 

 ) شهر٩٠ – ٧٩: ٢املرحلة االبتدائية ( سنوات ٧العمر 

مثل خيط وإبرة أو شاكوش ومسمار؟      )  بدون مساعدة (هل بىن الطفل أو اصلح شيئا حيتاج إىل معدات  حقيقية             -٣١
مثال خياطة درزة أو تصليح عربة للطفل، تعترب أمثلة . الكـبار رمبـا يسـاعدوه بإعطاء التعليمات لكن ليس بالعمل       

 .جيدة
هـل يغسـل الطفـل بشكل مقبول بدون مساعدة؟ مبا يف ذلك إعداد حوض االستحمام أو الدش واالغتسال                   -٣٢

 .وتنشيف نفسه
ألداة املناسبة للطعام املقدم مثل شوكة للحمة وملعقة للشوربة وسكينة لقطع وفرد الطعام             هـل يستعمل الطفل ا     -٣٣

 مبا يناسب عادات العائلة؟
 

 ) شهر١٠٢ – ٩١: ٣املرحلة االبتدائية (  سنوات ٨العمر 

ختيار املالبس هل خيتار الطفل ما سريتديه عادة مبا يف ذلك اختيار املالبس املناسبة للمدرسة واملناسبات الرمسية وا               -٣٤
 اخلارجية املناسبة للطقس؟

هل لدى الطفل مهمتان على األقل مثل ترتيب غرفة نومه ومالبسه؟ يعترب غسل املالبس وكويها وتلميع األحذية                  -٣٥
 .يسمح بالتذكري للقيام باملهمتني. وتنظيف األثاث ومسحه وترتيب السرير أمثلة جيدة

بصفة جيدة حبيث يسمح له   ) فر أو املال املكتسب أو املخصصات     من املال املو  (هـل يقـتص الطفل ويوفر املال         -٣٦
 .بشراء بعض األشياء بنفسه بدون أن خيرب شخصا كبريا

 
 ) شهر١١٤ – ١٠٣: املرحلة االبتدائية النهائية( سنوات ٩العمر 

 تكن  هـل يشتري بضعة أشياء يف وقت واحد؟ يعين هذا انه يعين يستطيع الذهاب إىل اكثر من حمل واحد إذا مل                     -٣٧
 .كل األشياء املطلوبة موجودة يف احملل وكذلك يستطيع حسب املال املصروف والفكة املستعملة

هـل اعـد الطـف اثنني من املأكل على األقل مثل البيض بأي طريقة، حبوب الفشار أو الشوربة من العلبة أو              -٣٨
 الكعك أو اجللي؟
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 ١٩

تطلب مساعدة شخص كبري حبسب حجم   هـل يسـتطيع الطفـل أن حيمل وحده مسؤولية رعاية حيوان، قد ي              -٣٩
ولكنه جيب على الطفل أن يكون مسؤوال عن إطعام احليوان وغسله وإيوائه على أساس منتظم بدون                . احليوان ونوعه 

 .احتياج إىل التذكري على الدوام
 

 :قائمة تطور العمر االجتماعي
 

 ) شهور٦من الوالدة حىت (النصف األول من السنة األوىل 

ل انه يريد االنتباه إليه؟ يتضمن هذا مد يده إىل أشخاص أو مناغاة أشخاص أو وقف البكاء عندما                هـل يظهـر الطف     -١
 ).ولكن ال حيمله(يلعب معه أحد 

هل يثرثر الطفل أو يصدر أصواتا أخرى قد تعترب حماوالت للحديث؟ ال يتضمن هذا البكاء للحصول على انتباه أحد                    -٢
 .أو زجاجة الرضاعة

بالنسبة إىل أشياء غري مؤملة من الناحية       ) الغضب، الرفض، اخلوف أو االرتداد    ٠عاالت سلبية   هـل يظهـر الطفل انف      -٣
 اجلسمية مثل الطعام املكروه أو الغرباء؟

 
 ) شهر١٢ – ٧: ١الطفل الرضيع (النصف الثاين من السنة األوىل 

 ل بالتقليد وعندما يلعب مع أحد؟يف األوقات  املناسبة؟ أو بدال من هذا هل يصفق الطف" باي باي"هل يلوح الطفل  -٤
 ؟"أمي"أو " سياريت"يعين هذا أن الطفل يفهم عندما يقول أحد " يل"هل يظهر الطفل انه يعرف معىن  -٥
 من الوقت على األقل؟% ٢٥هل يأيت الطفل عند الطلب  -٦
 

 ) شهر١٧ – ١٣: ٢الرضيع (من سنة إىل سنة ونصف 

ينظر إىل التلفزيون، يرسم بقلم يبين، ينظر إىل        : وهو يفعل شيئا مما ياي     دقيقة   ١٥هل يبقى الطفل مشغوال وقانعا ملدة        -٧
 .صورة يفعل نشاطا مشاا آلخر؟ قد يفعل هذا لوحده أو مع أطفال آخرين ولكن ليس مبراقبة الكبار

جيب عليه أن يستطيع أن جيد      . هل يأيت الطفل بشيء من مكان أو شخص إىل مكان آخر أو شخص آخر عند الطفل                -٨
 ".احضر به إىل ماما"، "تعايل به هنا"يء بإرشادات شفوية وينفذ اإلرشادات مثل الش

هل يهتم الطفل باألشياء وباأللعاب اليت حيبها األطفال اآلخرين؟ قد ال يستطيع الطفل أن يشارك أو يلعب الدور مع                    -٩
 .أطفال آخرين

 
 ) شهر٢٤ – ١٩: ١مرحلة ما بعد الرضاعة (من سنة ونصف إىل سنتني 

 يظهـر الطفـل الغرية عندما ينتبه أحد إىل أشخاص آخرين خصوصا أشخاص من العائلة؟ قد تظهر الغرية     هـل  -١٠
 .كالغضب أو التصرفات الطفولية أو الضوضائية أو طلبه أن يكون حمموال أو تعبريات األشياء األخرى

ن أن يكسرها فورا؟ قد    هـل يستطيع الطفل أن يلعب بلعبة سهلة الكسر  مثل بالون أو طيارة من الكرتون بدو                 -١١
حيـدث أن تنكسـر اللعبة ولكن الطفل جيب عليه أن يظهر انه يعرف الطريقة املناسبة اليت من املفروض أن يستعمل                  

 .اللعبة ا كما جيب عليه أن يستطيع اللعب ا مرة أو مرتني بدون أن يكسرها
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 ٢٠

 .جار؟ ال تكفي العني فقطهل يهتم الطفل باستكشاف األماكن اجلديدة مثل بيت صديق أو حديقة  -١٢
 

 ) شهر٣٠ – ٢٥: ٢مرحلة ما بعد الرضاعة (من سنتني إىل سنتني ونصف 

هـل يذكـر الطفل جنسه أو جنس اآلخرين؟ مقبول منه إظهار انه يعرف أن مالبس أو أنشطة أو لعبات معينة                      -١٣
 .تناسب جنسا دون اآلخر

طة مثل التقاط األشياء عن األرض أو وضع        هـل حيـب الطفل أن يساعد والديه ي البيت؟ هل يستمتع باألنش             -١٤
 ورق الشجر يف سلة، أو نفض التراب، أو إعداد مائدة الطعام أو رفعها؟

هـل يظهر الطفل بالطلب أو باإلشارات احتياجه إىل الذهاب إىل املرحاض؟ جيب أن تكون اإلشارات اكثر من                   -١٥
 .ضإظهار العصبية وان تظهر الطفل يف حاجة إىل الذهاب إىل املرحا

 
 ) شهر٣٦ – ٣١: ٣مرحلة ما بعد الرضاعة (من سنتني ونصف إىل ثالث سنوات 

هـل يتـبع القواعد يف العاب مجاعية يشرف عليه شخص كبري؟ قد تشمل قواعد اجللوس يف دائرة أو التتابع أو          -١٦
 .التوجيهات أو تقليد القائد أو تقليد أنشطة أشخاص اجلماعة اآلخرين

الدور؟ يعين هذا أن الطفل يفهم فكرة انتظاره أن شخصا يلعب قبله ويسمح             هـل يسـتطيع الطفل أن يلعب ب        -١٧
 من الوقت؟% ٧٥لآلخرين أن يلعبوا األول 

هـل يعـرف الطفل ما تستطيع وال تستطيع اللعبات عمله بطريقة  مناسبة؟ مثال ال جير الطفل عربة على رأسها               -١٨
. ف أن اللعبات من الكرتون ال تستطيع املشي عليها        بـدال من العجالت وال يستعمل بندقية لعبة ليقطع شجرة ويعر          

 .قد حيصل أن حيدث واحد من هذه األحداث من وقت إىل آخر ولكن ليس كثريا أو عادة
 

 ) شهر٤٢ – ٣٧: ١مرحلة ما قبل املدرسة (من ثالث سنوات إىل ثالث سنوات ونصف 

) اجللول(ستغماية، احلجلة، نط احلبل، البلية      هل يلعب الطفل ألعابا مجاعية مع األطفال اآلخرين مثل الصياد، اال           -١٩
 .بدون اإلشراف املستمر

 دقيقة على األقل مع طفل من نفس السن يف مهمة واحدة مثل البناء              ٣٠هـل يسـتمر الطفـل يف العمل ملدة           -٢٠
 .باملكعبات، اللعب بالرمل أو بالطني أو لعب احملالت التجارية أو لعب املدرسة، أو لعب البيت

طفل انه يعرف أن األشخاص اآلخرين ميلكون أشياء معينة عندها جيب أن يستعملها بدال من أن                هـل يظهـر ال     -٢١
 وهل يعرف أيضا أن الصاحب عنده االختيار األول وقد ال يسمح للطفل أن يأخذها؟. يأخذها مباشرة 

 
 ) شهر٥٤ – ٤٣: ٢مرحلة ما قبل املدرسة (  سنوات ٤

كبري أن مييز ما رسم؟ ليس من الضروري أن يكون الرسم هـل يرسـم الطفـل شخصا حبيث يستطيع شخص         -٢٢
شخصـا كـامال ولكن جيب أن يكون إما رأس جسم أو رأس وعني أو انف أو فم حبيث يستطيع أي شخص كبري                       

 .متييزها
هل يسمح للطفل أن يلعب يف حارته دون مراقبة شخص كبري؟ ال يعين هذا أن الطفل يسمح له أن يعرب الشارع                      -٢٣

 .لوحده
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 ٢١

 يف األوقات املناسبة؟" عفوا"، "من فضلك"، "شكرا: "رف الطفل استعمال التعبريات اآلتيةهل يع -٢٤
 
 ) شهر٦٦ – ٥٥: ٣مرحلة ما قبل املدرسة ( سنوات ٥

 هل سأل الطفل أسئلة عن جسمه مثال نبض القلب أو أين يذهب الطعام وفروق جنسية؟ -٢٥
جيب " أنت قلقة "و" هو خائف " " أو هي غاضبة   هو غاضب، "هـل يظهر الطفل إدراك شعور اآلخرين بقوله مثال           -٢٦

 عليه أن يدرك الشعور املضبوط؟
 
 ) شهر٧٨ – ٦٧: ١مرحلة االبتدائية ( سنوات ٦

هـل يقـول الطفل أسرار إىل صديق وال يقوهلا إىل والديه أو إىل أشخاص كبار آخرين؟ ال يعين هذا التصرفات              -٢٧
 . وال يشرك األشخاص الكبار فيهاالشاذة فقط بل تعين انه يقول األسرار إىل طفل آخر

ما عدا التأكد من الكبار عن وجوده       (هل يستطيع الطفل أن يزور صديقا ويلعب معه بدون مراقبة شخص كبري              -٢٨
 .؟ جيب على الصديق إال يكون اكرب من الطفل بأكثر من سنة)مرة يف الساعة

جيب أن يكون الطفل قادر على أن يتتبع هل يلعب الطفل العاب طاولة مثل لعبة الداما مع طفل من نفس السن؟             -٢٩
 .القواعد ويلعب بالدور وان يكون هناك فائز

 
 ) شهر٩٠ – ٧٩: ٢مرحلة االبتدائية ( سنوات ٧

هـل عـند الطفـل مهمة حقيقية واحدة ينجزها مرة يف األسبوع على األقل مثل غسل األطباق وتقشيب وجز          -٣٠
 بعض التنظيف أو نفض التراب؟ جيب أن ينفذ املهمة بشكل احلشـائش، أو تـرتيب سرير أو إخراج سلة القمامة أو         

 .جيد وعامة بدون التشجيع اكثر من مرتني
هـل يعرف الطفل أن التصويت هو طريقة إقرار شيء جيب عليه أن يفهم أن حتقق معظم األشياء مبين على رأي                 -٣١

 .األغلبية
 
 ) شهر١٠٢ – ٩١: ٣املرحلة االبتدائية ( سنوات ٨

 أن يعمل يف مهمات مرتلية وهو يتبع قائمة مهمات لوحده وينفذها بشكل مقبول بدون هـل يسـتطيع الطفـل      -٣٢
 التذكري على اإلطالق؟

هـل يعـرف الطفـل أن الشمس لن تعطيه سنا بدال من السن املخلوع الذي يرميه عادة هلا ألا قصة خيالية                       -٣٣
 وكذلك بالنسبة للجنية والساحرة؟ فهي فقط يف القصص واخليال؟

 
 ) شهر١١٤ – ١٠٣: املرحلة االبتدائية النهائية ( سنوات٩

 . متر على األقل٣٠هل يسمح للطفل أن خيرج يف احلارة؟ جيب عليه أن يبعد عن البيت على بعد  -٣٤
حىت ) يف ملعب أو عند أحد أصدقائه     (هـل يفضـل الطفل يف أحوال كثرية أن يكون بعيدا عن البيت والعائلة                -٣٥

 يكون مع أصدقائه؟
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 ٢٢

 بدون مساعدة األشياء املفيدة مثل اهلدايا لآلخرين أو املشتريات للعائلة؟ جيب عليه أن يعرف               هل يشتري الطفل   -٣٦
 .كم من النقود حيتاج إليها وان خيتار األشياء املناسبة وان حيصل على مبلغ الفكة املضبوط

 
 :قائمة تطور العمر االدراكي

 
 ) اشهر٦من الوالدة حىت (النصف األول من السنة األوىل 

  يصبح الطفل اكثر نشاطا أو اقل عندما يدخل أحد يف الغرفة أو عندما يلتقطه أحد؟هل -١
هـل يظهـر الطفـل االنتـباه إىل أداة أو شخص ملدة دقيقة على األقل؟ ال يتضمن هذا أدوات التغذية مثل زجاجة            -٢

 .الرضاعة
 

 ) شهر١٢– ٧: ١الطفل الرضيع (النصف الثاين من السنة األوىل 

نه حيب أو ال حيب أشخاص معينني أو أماكن أو أدوات معينة؟ ال يؤخذ بعني االعتبار حب نوع           هـل يظهـر الطفل ا      -٣
 .معني من الطعام أو كرهه

هـل يـبحث الطفل يف املكان املناسب عن أداة تنقل مبنأى عن األنظار؟ مثال إذا رأى الطفل لعبة ختبئ يف مكان ما،                        -٤
 اها؟حتت مائدة أو خمدة هل يبحث الطفل عنها أم سينس

 
 ) شهر١٨ – ١٣: ٢الطفل الرضيع (من سنة إىل سنة ونصف 

 هل يستعمل الطفل األقالم أو أقالم الرصاص يف حماوالت واضحة لرسم العالمات؟ -٥
 هل يستطيع الطفل اإلشارة إىل جزء جسمي واحد على األقل إما على جسمه أو على عروسه عند الطلب؟ -٦
 

 ) شهر٢٤ – ١٩: ١رضاعة مرحلة ما بعد ال(من سنة ونصف إىل سنتني 

 ملء ملعقة واحدة من الطعام إذا طلب منه أحد ذلك؟" كمان"من شيء أو يأخذ " واحد كمان"هل يعطي الطفل  -٧
  أداة أو صورة على األقل عندما تذكر له األدوات؟٢٠هل يذكر الطفل أو يشري إىل  -٨
 هل يعرف الطفل نفسه يف صورة؟ -٩
 

 ) شهر٣٠ – ٢٥: ٢عد الرضاعة مرحلة ما ب(من سنتني إىل سنتني ونصف 

 هل جيمع الطفل األدوات باللون أو بالشكل وباحلجم عندما يلعب؟ -١٠
 هل ينسخ الطفل خطا رأسيا مقلدا خط رمسه شخص كبري؟ -١١
كثريا وباالستعماالت املضبوطة؟ ال حيسب استعمال      " صغري"،  "كبري"هل يقول الطفل كلمات تتعلق باحلجم مثل         -١٢

 )ما حجم البييب؟: مثال(هذه الكلمات يف لعبة 
 

 ) شهر٣٦ – ٣١: ٣مرحلة ما بعد الرضاعة (من سنتني ونصف إىل ثالثة سنوات 

 ، حبيث سيعطيك مثال ثالث قطع من احللوى عند الطلب؟"ثالثة"هل يفهم الطفل مفهوم العدد  -١٣
 .هل ينسخ الطفل شكل الدائرة بقلم رصاص؟ قد يرسم عالمة باحلركة الدائرية -١٤
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 ٢٣

 . لونني على األقل بشكل مضبوط عند الطلب؟ ليس من الضروري أن يذكرمهاهل يشري الطفل إىل -١٥
 

 ) شهر٤٢ – ٣٧: ١مرحلة ما قبل املدرسة (من ثالث سنوات إىل ثالث سنوات ونصف 

 أشياء أمام الطفل وسأله احك كم شيء موجود يستطيع الطفل أن ٦هـل يعد الطفل إىل ستة؟ مثال إذا وضعت        -١٦
 .يعدها عامة بشكل مضبوط

هـل يعـرف الطفـل أن أنشطة معينة حتدث يف أوقات خمتلفة يف اليوم؟ مثال هل يعرف الطفل أن الفطور وجبة      -١٧
الصـباح وانـه جيب عليه عندما تظلم الدنيا أن ينام؟ حيسب عليه إظهار انه يعرف أن أنشطة معينة حتدث يف أوقات           

 .معينة
 ن يرمسه شخص كبري؟خبط رأسي وخط متقطع أفقي بعد أ(+) هل يرسم الطفل إشارة  -١٨
 
 ) شهر٥٤ – ٤٣: ٢مرحلة ما قبل املدرسة ( سنوات ٤

عندما يطلب أحد من الطفل أن يرسم شخص أو عندما يرسم شخصا، هل يرسم الطفل رأسا يشابه رأسا وقسم                    -١٩
 آخر من اجلسم على األقل؟

 من الضروري أن يعرف قيمة       هل مييز الطفل أنواع العملة املتداولة بذكرها أو باإلشارة عليها عند ذكرها؟ ليس             -٢٠
 .األنواع املختلفة

 .هل يرسم أو ينسخ الطفل مربعا؟ جيب أن يكون للمربع زوايا قائمة وان تكون جوانبه األربعة متساوية تقريبا -٢١
 
 ) شهر٦٦ – ٥٥: ٣مرحلة ما قبل املدرسة ( سنوات ٥

 ؟"هات، بات"، "خطة، بطة"هل يقول الطفل كلمات على نفس الوزن مثل  -٢٢
رأس، بدن وذراعان   "رسـم الطفـل رمسـة شخص يشابه شخص؟ جيب أن يكون للرسم األقسام اآلتية                هـل    -٢٣

 .من املمكن أن يكون البدن والرجالن والذراعان خطوطا فقط" ورجالن
 .هل يرسم الطفل أو ينسخ مثلثا؟ جيب أن تكون جوانب املثلث متساوية تقريبا -٢٤
 
 ) شهر٧٨ – ٦٧: ١مرحلة االبتدائية ( سنوات ٦

 ؟٢٠ أداة من جمموعة أدوات عددها ١٣هل يستطيع الطفل أن خيرج  -٢٥
هـل يعـرف الطفل عنوانه؟ إذا كان مقيما يف املدينة جيب عليه أن يذكر الشارع ورقم البيت أو قد يذكر اسم           -٢٦

ال مث(قد تكون العناوين يف الريف اقل حتديدا بل جيب عليها أن تشمل املعلومات للربيد         . مكـان معروف جبوار شقته    
 .ليس من الضروري أن يعرف اسم املدينة أو الضاحية) رقم الشارع أو الطريق أو الصندوق

إذا حكـى الطفل قصة حتتوي على عشر مجل تقريبا هل يستطيع أن يرد على أسئلة بسيطة عن احلقائق الرئيسية                   -٢٧
 يف القصة مثل أمساء الشخصيات الرئيسية وتتابع األحداث العامة؟
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 ٢٤

 ) شهر٩٠ – ٧٩: ٢رحلة االبتدائية امل(  سنوات ٧

هل ارتقى الطفل من الصف األول العادي؟ ال حيسب جمرد وضعه يف الصف الثاين، إذا مل يكن الطفل يف مدرسة                     -٢٨
فيجب أن يعتربه املدرس قادرا على إمتام عمل الصف الثاين يف           ) أي إذا كان حيضر حصص خاصة للمعوقني      (عاديـة   

 .القراءة والكتابة واحلساب
  يكتب الطفل احلروف بصورة جيدة؟هل -٢٩
هـل يستطيع الطفل أن يذكر أيام األسبوع السبعة ويعرف أي األيام جتيء قبل يوم معني وبعده؟ مثال جيب عليه                  -٣٠

 .أن يستطيع قول أي يوم جييء قبل يوم اخلميس وبعده
 
 ) شهر١٠٢ – ٩١: ٣املرحلة االبتدائية (  سنوات ٨

 تعمل خط النسخ؟هل يكتب الطفل خبط الرقعة وال يس -٣١
 ) لالستثناءات٢٨انظر إىل فقرة (هل ارتقى الطفل من الصف الثاين العادي إىل صف الثالث العادي  -٣٢
 
 ) شهر١١٤ – ١٠٣: املرحلة االبتدائية النهائية( سنوات ٩

٩*٦ وبأخطاء قليلة، مثال سيعرف الطفل األجوبة على        ٦هل يستطيع الطفل أن يقول جدول الضرب حىت رقم           -٣٣
 ……… اخل٣*٤ ،٨*٥، 
 هل حفظ الطفل ثالثة أرقام هاتف أو ثالثة عناوين يستطيع استعماهلا؟ -٣٤
 

 :قائمة تطور لغة االتصال طبقا للعمر
 

 ) اشهر٦من الوالدة لغاية (النصف األول من السنة األوىل 

 ).رقرليس فقط أن يبكي أو يضحك أو يق(هل يصدر الطفل أصواتا عندما يلعب؟ جيب عليه أن يلعب باألصوات  -١
 هل يثرثر الطفل أو يستعمل بعض األصوات يف حماولة لتقليد الكلمات أو احلديث كأن يتظاهر بأنه يتكلم؟ -٢
 هل ينظر إىل مصدر الصوت عندما يبدأ مثال أحد يف احلديث؟ -٣
 

 ) شهر١٢ – ٧: ١الطفل الرضيع (النصف الثاين من السنة األوىل 

 .؟ قد ال يعرف الطفل معىن هذه الكلمات"ماما"أو " بابا"ل هل يقلد يف بعض األحيان الكلمات املنطوقة مث -٤
 هل يستعمل الطفل احلركات أو اإلشارات كطريقة للتكلم مثال حتريك رأسه بالنفي أو مد يديه ليحمله أحد؟ -٥
أو " باي باي "عندما يقول الشخص الكبري     " باي باي "هـل يرد الطفل على كالم شخص كبري بإشارات مثل إشارة             -٦

 ه بالنفي واالجياب عندما يسأله الشخص الكبري سؤاال؟حتريك رأس
 

 ) شهر١٨ – ١٣: ٢الطفل الرضيع (العمر من سنة إىل سنة ونصف 

ليعرب عما يريده؟ ال حيسن البكاء      ) كلمات حقيقية أو أصوات تشبه كلمات     (هـل يسـتعمل الطفل بعض األصوات         -٧
 .واألنني للحصول على شيء
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 ٢٥

؟ جيب أن ينطق األمساء     )ليس بالتقليد وال حتسب أمساء األشخاص     (لى األقل   هـل يذكـر الطفل اسم مخسة أشياء ع         -٨
 .بطريقة واضحة حبيث يستطيع شخص غريب أن يفهمها

؟ مثال هل يستطيع الطفل أن يشري إىل أصابع قدميه أو      "أريين، تعال، روح، جيب   "هـل يـنفذ الطفـل األوامر مثل          -٩
 .يذهب إىل ماما أو يأيت مبلعقة عند الطلب

 
 ) شهر٢٤ – ١٩: ١مرحلة ما بعد الرضاعة (سنة ونصف إىل سنتني من 

  كلمة على األقل استعماال مضبوطا؟١٥هل يستعمل الطفل  -١٠
؟ جيب أن تكون اإلشارات "كمان واحد"أو " كمان"هـل يستطيع الطفل أن يفهم بالكالم وباإلشارات انه يريد      -١١

 .أو الكلمات واضحة وليست جمرد البكاء والتلويح بيده
مقبول ولكن إذا  " حممد بدو " "أنت أعطي "،  "روح أنت " جيمع الطفل كلمتني أو اكثر ليشكل اجلمل؟ مثال          هـل  -١٢

 .استعمل الطفل نفس الكلمتني معا حبيث يكونا ككلمة واحدة هذا ليس مقبوال
 

 ) شهر٣٠ – ٢٥: ٢مرحلة ما بعد الرضاعة (من سنتني إىل سنتني ونصف 

 طفال أو يشترك فيها عندما يغنيها اآلخرون؟هل يكرر الطفل أجزاء من أغاين األ -١٣
  شيء على األقل إذا رآها يف الصور؟٢٠أمساء ) وال يكرر فقط(هل يذكر الطفل  -١٤
 كلمة خمتلفة على األقل وهو يتكلم؟ جيب عليه أن يستعمل هذه الكلمات وال يفهمها               ٥٠هـل يستعمل الطفل      -١٥

 .فقط عندما يستعملها اآلخرون
 

 ) شهر٣٦ – ٣١: ٣مرحلة ما بعد الرضاعة (ث سنوات من سنتني ونصف إىل ثال

هل يذكر الطفل امسه ولقبه أحيانا عند الطلب؟ قد ال يفعل هذا دائما أو حىت معظم الوقت ولكن جيب عليه أن                      -١٦
 .يفعل هذا بعض الوقت

بابا جاب "و أ" عيد سعيد"هـل يستطيع الطفل أن يغين أو يقول أغنيتني لألطفال أو أغنيتني عاديتني على األقل؟        -١٧
 .جيب أن يعرف بيتا واحدا من كل أغنية". يل سيارة

 هل جياوب الطفل جوابا صحيحا عندما يسأل ما إذا كان ولد أو بنت؟ -١٨
 

 ) شهر٤٢ – ٣٧: ١مرحلة ما قبل املدرسة (من ثالث سنوات إىل ثالث سنوات ونصف 

 ل؟هل يقول الطفل عادة امسه ولقبه عندما يطلب الكبار منه امسه بالكام -١٩
هـل يستطيع الطفل أن يروي قصة بالنظر إىل الصور يف كتاب؟ جيب أن يقول القصة حسب ما يتمثل يف الصور     -٢٠

 .مع انه قد حيذف أجزاء القصة اليت ال تتمثل يف الصور
هـل يتحدث الطفل مع أحد عن طريق اهلاتف؟ جيب عليه أن يستمع إىل الكالم من الطرف اآلخر وينتظر حىت                     -٢١

إذا مل يكن اهلاتف متاحا فاحذف هذا الرقم واحسب لكل          . (خر عن الكالم قبل أن يرد أو يتكلم       يتوقف الشخص اآل  
 ). ثالثة اشهر بدال من شهرين٢٠ واتصال ١٩من اتصال 
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 ٢٦

 ) شهر٥٤ – ٤٣: ٢مرحلة ما قبل املدرسة (العمر أربع سنوات 

ن الكلمات مكررة يف األغنية ولكن      هـل غىن الطفل أغنية مؤلفة من ثالثني كلمة على األقل؟ قد تكون كثريا م               -٢٢
 .جيب على الطفل أن يغنيها لوحده

هـل يستطيع الطفل أن يشتري شيئا من حمل بدون مساعدة؟ جيب عليه أن يقول للبائع ما يريده بالضبط ويدفع             -٢٣
 .مثنه وينتظر الفكة

العام املاضي وما   عن عمره وما كان عمره      ) إما بالكالم أو بأصابعه   (هـل يسـتطيع الطفـل أن يقول لآلخرين           -٢٤
 سيكون عمره يف العام القادم؟

 
 ) شهر٦٦ – ٥٥: ٣مرحلة ما قبل املدرسة (العمر مخس سنوات 

 هل يسأل الطفل من وقت آلخر عن معىن كلمة مث يستعمل هذه الكلمة عندما يتكلم؟ -٢٥
عليه أن يروي   ؟ جيب   "الدببة الثالثة "،  "ذات الرداء األمحر  "قصة مثل   ) بدون صور مساعدة  (هـل يروي الطفل      -٢٦

 .كل األجزاء املهمة يف القصة
أو " ألن"عندما جيادل هل يستعمل الطفل من وقت آلخر املنطق عن السبب والنتيجة؟ قد يستعمل كلمات مثل                  -٢٧

حيسب هذا ألنه   ". أستطيع أن أتفرج على التلفزيون واسهر هذه الليلة ألنه ال يوجد مدرسة غدا            "وأيضا مثل   " مبا أن "
 .نتيجةيبني السبب وال

 
 ) شهر٧٨ – ٦٧: ١املرحلة االبتدائية ( سنوات ٦العمر 

هـل يستطيع الطفل أن يتعرف على مخس كلمات مكتوبة على األقل ويرى انه يفهمها بطريقة ما؟ جيب عليه أن         -٢٨
 .ال أن يذكر األشياء ألنه رأى ما يدل عليها ومكتوبة فيها مثل علب األكل. يقرأ الكلمات

مع رقم هاتف أو يطلب من عامل اهلاتف رقما بشكل صحيح عندما يريد أن يكلم               هـل يسـتطيع الطفل أن جي       -٢٩
 أحدا باهلاتف؟

 ٢٥أو شيئا مثله؟ جيب عليه أن يكون متعلما لدعاء ما أو اآلذان أو قصيدة مؤلفة من                 " بالدي"هل يقول الطفل     -٣٠
 .كلمة على األقل معظمها غري مكرر، ال حتسب األغاين من ضمنها

 
 ) شهر٩٠ – ٧٩: ٢املرحلة االبتدائية  ( سنوات٧العمر 

 قصة بسيطة حبيث يستطيع أي شخص يستمع إليه متابعة هذه القصة؟) يقرأ حقيقيا(هل يقرأ الطفل شفويا  -٣١
حبكة قصة أو مسرحية  أو متثيلية تليفزيونية؟ جيب عليه أن يروي )  دقائق تقريبا  ٥يف  (هـل يسـتطيع أن يروي        -٣٢

 .، حبيث يستغرق ذلك مخس دقائق تقريبا)ثرية فقطوليس األحداث امل(القصة كاملة 
 :هل يفهم الطفل ثالث من اإلشارات غري اللفظية األربعة اآلتية -٣٣

 .أو لست متأكدا" ال اعرف"هز الكتفني مبعىن  -
 .مد اليد ورفع اإلام إشارة إىل سائق لنقله جمانا -
 %.١٠٠دائرة مشكلة من اإلام والسبابة إشارة إىل  -
 .كتحية ودية أو لكي يشري انه ميزحالغمز بالعني  -

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٧

 ) شهر١٠٢ – ٩١: ٣املرحلة االبتدائية ( سنوات ٨العمر 

 راس بطة مني؟"هل يستطيع الطفل أن يذكر كلمتني على األقل على نفس وزن الكلمات اآلتية  -٣٤
 .عيادهل يغين الطفل أغاين أو يقول البيوت املشهورة من أغنية شعبية؟ ال حتسب اغين األطفال وأغاين األ -٣٥
 

 ) شهر١١٤ – ١٠٣: املرحلة االبتدائية النهائية( سنوات ٩العمر 

  دقائق على األقل؟١٠هل استمع الطفل وفهم برنامج راديو غري موسيقي مثل الرياضة أو األخبار أو دراما ملدة  -٣٦
نوان هـل كـتب الطفـل رسالة وبعثها بدون مساعدة؟ جيب أن تكون الرسالة مفهومة، قد تتوفر املساعدة للع                  -٣٧

 .والتهجئة ولكن ليس الرسالة نفسها
هل كتب الطفل قصيدة أو أغنية مبتكرة تشتمل على ثالث سجعات أو قافية على األقل؟ إذا كانت القصيدة أو                    -٣٨

 . كلمة على األقل أو أربعة سطور٢٠فيجب أن تكون مؤلفة من " الشعر احلر"األغنية من 
 
 

 تطور الطفلتعليمات خاصة باختبار الصورة اجلانبية ل -٦
 
األسـئلة والبنود االختبارية املتشابه واليت ميكن جتربتها يف فترة واحدة مع الطفل أثناء تطبيق اختبار الصورة اجلانبية                   •

لـتطور الطفـل وخاصـة إذا كان العمر الزمين للطفل واإلعاقة تسمح بتجربة مجيع البنود، كما أن االختبار يقيس                    
 . تطبيق االختبار، وال يعترب هاما ماذا كانت قدرات الطفل يف السابقالقدرات احلالية لدى الطفل أثناء

 :مالحظات هامة •
 عند قراءة هذه املالحظات جيب وضع كتاب اختبار الصورة اجلانبية لتطور الطفل أمامك-
 ويقيس كمـا جيـب مراعاة عمل االختبار خالل زيارة مرتلية واحدة وال جيوز عمله على عدة زيارات ألنه اختبار ذكاء       -

 .قدرات الطفل يف وقت واحد
 
 يف املقياس اجلسمي: أوال •
 مجـيعها أسـئلة تتعلق بكيفية صعود الطفل وهبوطه عن السلم فاملدرسة يف البنود من املمكن                 ١٨س + ١١س + ٧س-

 فمن الطبيعي أن يفشل    ١١ أو س  ٧اختصـار الوقت وتوفريه وجتريبها مرة واحدة مع الطفل ولكن إذا فشل الطفل يف س              
 . ألنه اصعب واعقد لذلك جيب مراعاة ذلك١٨يف س

 مجـيعها تـتعلق بقـدرة الطفل على قذف الكرة ملسافة مع مراعاة املسافة احملددة يف كل من هذه                    ١٩س + ١٠س -
 .األسئلة

 ميكـن جتربتهم مرة واحدة وخاصة أن كل من السؤالني يدور حول عملية القفز ومن املمكن أن                 ١٥س + ١٤ س - -
ولكن يراعى إذا فشل الطفل يف األسئلة األوىل املذكورة أعاله س          " ٢٧ – ٢٤ – ٢٣ – ١٧"رقم  تـرتبط األسئلة    

 . فال جيب جتربة األسئلة التالية ألا اصعب١٥س + ١٤
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 ٢٨

 كل منهم مرتبط ببعضه فاألول قياس قدرة الطفل على مسك املقص بطريقة صحيحة وإذا               ٢٩س +٢١س + ١٦س -
سم وإذا جنح فيه ميكن جتربة السؤال الثالث        ٥ وهو أن يقص دائرة قطرها       ٢١ة س جنح الطفل يف هذا البند ميكن جترب      

 . وهو يقص صورة حليوان مع مراعاة شروط البند االختباري٢٩رقم 
 كـل مـنهما يتعلق بالتقاط الكرة مع مراعاة التغيري يف حجم الكرة فالسؤال األول كرة كبرية أما                 ٣٣س + ٢٢س -

 . البند األول ميكن جتربة البند الثاين إذا كان عمر الطفل يسمح بذلكالثاين كرة صغرية وإذا جنح يف
 
 :املساعدة الذاتية: ثانيا •
 كـل منها يدور حول عملية الشرب من كوب مع اختالف يف شروط السؤال لذلك جيب مراعاة إذا                   ٨س + ٦س -

 .٨  فال داعي لطرح سؤال رقم٦ وإذا جنح يف سؤال ٨ ميكن جتربة سؤال ٦جنح الطفل يف س
 مجـيعها أسئلة تدور حول أدوات الطعام وهل يعتمد الطفل على نفسه يف إطعام نفسه كليا                 ١٥س + ١٢س + ٩س -

 .وال ميكن طرح السؤال األصعب طاملا مل ينجح الطفل يف األسهل
 تـدور حـول قدرة الطفل على التمييز بني الطعام واألشياء اليت ال تؤكل وبني ما هو خطر وجيب                    ١٤س + ١٠س -

 ١٤ جيب طرح سؤال رقم ١٠عاد عـنه وبالطبع طرح السؤال األخري يعتمد على ما قبله إذا جنح الطفل يف س  االبـت 
 .١٤ولكن إذا فشل يف السؤال األول ال داعي لسؤال رقم 

 مرتبطة ببعضها وتدور حول عملية اللبس واخللع للمعطف ولبس املالبس كليا، وتذكري             ٢٢س + ١٦س + ١١س -
األصعب يعتمد على اإلجابة السابقة لألسئلة األسهل وتذكري دائما إذا فشل الطفل يف دائمـا أن طـرح السـؤال      

 .األسئلة السهلة فال داعي لألسئلة الصعبة
 تـدور حول عملية الغسل اجليد والتنشيف وهذه مرتبطة مع بعضها ومن املمكن جتربتها مع الطفل                 ٢١س + ١٣س -

 .يف وقت واحد
دور حول عملية دهن املرىب على اخلبز وعمل ساندويتش وطريقة القطع            مجـيعها مرتبطة وت    ٢٨س +٢٧س +٢٥س -

 .للخبز مستخدما السكني وميكن جتربتها يف حلظة واحدة مع الطفل
 مجيعها مرتبطة ببعضها حيث أا تدور حول قدرة الطفل على القيام مبهمات مرتلية مع االختالف يف                 ٣٥س + ٣٠س -

 .شروط السؤالني
 
 :تماعياملقياس االج: ثالثا •
اإلجابـة علـى البـنود االختبارية يف هذه املنطقة تعتمد على املالحظة الدقيقة للمدرسة للتعرف على قدرات الطفل      -

 .االجتماعية
 . جيب االنتباه إىل أن على الطفل إحضار الشيء املطلوب منه بإعطائه إرشادات شفوية فقط٨س -
عين فشله يف السؤال الثاين وجناحه يف السؤال األول         تـرتبط ببعضها وفشل الطفل يف السؤال األول ي         ١٨س + ٩س -

 .٩ اصعب من السؤال رقم ١٨ال يعين شرطا أساسيا جناحه يف السؤال الثاين ألن السؤال الثاين رقم 
 جناح الطفل فيه   ١٦ مجـيعها تدور حول األلعاب اجلماعية مع اختالف الشروط فسؤال            ١٩س   + ١٧س + ١٦س -

 ألنه رمبا يلعب ألعاب مجاعية ولكنه ال يلتزم بالدور، كما أن فشل الطفل يف               ١٧سؤال  ال يعـين بالضرورة جناحه يف       
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 ٢٩

 ١٩ ألنه ال يعقل أن الطفل ال يلعب العاب مجاعية ولكنه يلعب بالدور، أما بالنسبة س               ١٧ يعـين فشله يف س     ١٦س
 .فهو اصعب من السؤالني السابقني لذلك جيب املراعاة عند اختبار قدرة الطفل

 
 : املقياس األكادميي:رابعا •
ألنه ورد سؤال يتعلق +  املقصـود مـن رسم العالمات هو قدرة الطفل على أن خيربش وليس أن يرسم عالمة               ٥س -

 . يف املقياس األكادميي١٨وهو رقم + برسم عالمة 
 .مام الطفلبعد أن تقوم املدرسة املرتلية بترديدها أ) هات فات_ حطة بطة( املقصود منه أن الطفل يعيد املقطع ٢٢س -
 مرتبطة ببعضها وميكن جتربتها يف وقت واحد فهي مجيعها تدور حول قدرة الطفل على رسم شخص                 ٢٣س + ١٩س -

 .مع مراعاة الفروق
 . يف املقياس االجتماعي٢٢كل من السؤالني السابقني يرتبطان بسؤال رقم : مالحظة -
 
 :املقياس اللغوي االتصايل: خامسا •
فل اللغوية لذلك يشترط أن يكون النطق للكلمات وأمساء األشياء واألدوات واضح            هـذا املقياس يقيس مقدرة الط      -

وال يقـبل مـا هـو بديل عن اللغة، أما بالنسبة للطفل األصم حيث أن طريقة تعامله أما باإلشارة أو حركة الشفاه                       
كتابة مثال ألحد األسئلة وهو    فيشـترط إذا مل يكن قادرا على التعامل حبركة الشفاه أن ينجح يف البنود االختبارية بال               

 .يقول امسه كامال إذا استطاع الطفل جمرد كتابة امسه مبجرد سؤاله فيعترب جناح له وإذا مل يعرف فيعترب فشل
كتعبري عن رغبته يف األكل، ) ننه( املقصـود منه أن يقول كلمات أو شبه كلمات ليعرب عما يريده مثل أن يقول                ٧س -

 .للذهاب إىل احلمام) ككه(كتعبري عن الشيء القذر أو ) كخة(يف شرب املاء أو يقول تعبري عن رغبته ) امبو(أو 
 ألنه اصعب منه    ١٢ هذا يعين فشله يف سؤال       ١٠ يرتبطان ببعضهما فإذا فشل الطفل يف سؤال رقم          ١٢س + ١٠س -

 . فرمبا يفشل فيه ألنه اصعب منه١٢ جناحه يف س١٠ولكن ليس معىن جناحه يف س
 مع بعضها لذلك جيب مراعاة ذلك وااللتزام مبا         يف الصعوبة ومجيعها تترابط    املقياس اللغوي تتدرج     مجـيع األسئلة يف    -

 .يقوله أي بند اختباري
يف حالة عدم مقدرة املدرسة املرتلية أو القائم باالختبار حتديد اإلجابة الصحيحة أو احلكم على احملاولة اليت     : مالحظـة  -

 .لنجاح فيجب أن يطلب من الطفل إعادة املهارة للتأكد أا مل تكن العفويةيقوم ا الطفل إما بالفشل أو ا
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 checklist  قائمة اختبارات السلوك - ٧
 

 
من مقطعني املقطع األول     checklist هـي أداة مـن أدوات التقيـيم املنهاجي وتطبق يف الزيارة الثانية وتتكون كلمة                

check ومعناها يفحص، واملقطع الثاين list ومعناها قائمة. 
 

 checklistشرح الغالف اخلارجي لقائمة اختبارات السلوك 
ويشتمل على اسم الطفل، تاريخ ميالده، السنة الدراسية، اسم املدرسة، ويتكرر اسم املدرسة بسبب تغيريها أو سفرها أو                  

 .نقلها إىل طفل آخر
 

 :checklistمكونات ورقة 
 .age levelالعمر الزمين  -
 .cardقة البطا -
 .behaviorالسلوك  -
 entry behavior) صح أم خطأ أم عالمة استفهام(تقييد السلوك  -
 date achievedتاريخ اإلجناز  -
 .commentsالتعليقات  -
 

 : على مخس مناطق تعليمية checklistيشتمل 
 .socializationاملخالطة االجتماعية -  
 .cognitiveاال االدراكي -  
 .languageيل اال االتصا-  
 .self helpاملساعدة الذاتية -  
 .motorاال احلركي -  
 infant stimulationباإلضافة إىل منطقة التأثري على الطفل الرضيع -  

 
 :checklistطريقة تطبيق 

      طفل نأخـذ نتـيجة العمـر العقلي الذي حصل عليه الطفل يف كل منطقة تعليمية يف اختبار الصورة اجلانبية لتطور ال      -
) sheet ( نبدأ من هذا العمر يف كل منطقة تعليمية يف تطبيق ،checklist. 

نبدأ بالتطبيق وبتفسري األسئلة لألم بوضوح كي تستوعبها وعلى املدرسة أخذ األدوات اليت تتالءم مع طبيعة األنشطة              -
 .checklistاملوجودة يف قائمة اختبارات السلوك 
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 ٣١

صح ال " ٥ا"إىل " ١٠"على أن يكون من  base lineجيب حتديد اخلط القاعدي  checklistعـند الـبدء بتطبيق    -
 .يتخللها أي خطأ

بعـدها يـبدأ الطفـل يف احلصول على صح وخطأ ألن األسئلة بدأت بالصعوبة فأحيانا يفشل أحيانا ينجح وهذا ما             -
 .سل من األسهل إىل األصعب ومنه يتم اختيار األهداف املراد تعليمها للطفل بالتسل teaching rangeيسمى 

 .ceiling خطأ متتايل وبذلك يتحدد احلد النهائي ١٥مث تستمر األسئلة يف الصعوبة إىل أن حيصل الطفل على  -
وخـالل التطبـيق يصادف أن األم مل تتمكن من اإلجابة على بعض األسئلة سواء بعالمة صح أو خطأ توضع عالمة                      -

مة خالل ستة أسابيع أما بالصح أو اخلطأ حني جتربيها مع الطفل أو توافر اسـتفهام وعلـى املدرسـة تغيري هذه العال      
 .األداة أو من خالل خربة األم أو جتربتها مع الطفل يف املرتل

 .بقلم الرصاص حىت يسهل تغيري عالمة االستفهام checklistوجيب أن يكون التسجيل يف  -
 
وهي املنطقة املساعدة للمناطق اخلمسة  infant stimulationتطـبق مـنطقة التأثري على الطفل الرضيع   : مالحظـة *

 ١٥ – ١٠ويف حالة عدم احلصول على      . التعليمـية يف حالـة األطفال صغار السن أو األطفال ذوي اإلعاقات الشديدة            
 .صح نعود إىل منطقة التأثري على الطفل الرضيع مث نكمل تطبيق بقية األجزاء حسب القاعدة

نبدأ بتطبيق قائمة ) sheet( شهور حسب نتيجة ٨ سنوات و٣عقلي يف اال االجتماعي هو  إذا كـان العمـر ال     : مـثال 
عند أول  .  صح متتايل  ١٥-١٠نبدأ بإلقاء األسئلة على األم وللحصول على        .  سنوات ٤-٣اختبارات السلوك من اجلزء     

وبعد ذلك نعود إىل النقطة .  صح متتايل١٥-١٠عالمـة خطـأ نعود إىل أول سؤال طرح ونبدأ بالصعود للحصول على     
 . خطأ متتايل١٥اليت توقفنا منها لنكمل بقية األسئلة ونتبع القاعدة للحصول على 

 
 

  السلوكيةاألهداف - ٨
 :التأثري على الطفل الرضيع

 
  :السلوك

 
 "أقل من ستة أسابيع"املوثرات البصرية العامة  -١
 "ستة أسابيع واكرب" التأثري البصري العام  -٢
 سات اللمسية العامة حتت ستة أسابيعإثارة االحسا -٣
 إثارة االحساسات اللمسية العامة حتت ستة أسابيع واكرب -٤
 التأثريات السمعية العامة حتت ستة أسابيع -٥
 إثارة االحساسات السمعية العامة حتت ستة أسابيع واكرب -٦
 يرضع -٧
 حيرك الرأس إىل اجلانب بينما يكون مستلقيا على ظهره -٨
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 الرضاعة أو الصدر عند مالمسة احللمة للفميفتتح الفم لتلقي زجاجة  -٩
 يظهر حساسية للتالمس اجلسدي بان يهدأ أو يبكي أو حيرك جسمه -١٠
 يدير الرأس باجتاه احللمة عند ملس خده -١١
 ينظر باجتاه الصوت أو يغري حركات اجلسم كاستجابة للصوت -١٢
 ينظر لشخص حياول  أن يشد انتباهه بالتحدث إليه أو احلركة -١٣
 ركة اجلسم كاستجابة لصوت شخص كبرييهدأ أو يغري ح -١٤
 يظهر إما حبركات اجلسم أو التوقف عن البكاء استجابته لصوت شخص كبري -١٥
 يرفع رأسه من على الكتف وحيافظ على وضعه للحظات حينما يكون الطفل حمموال ورأسه على كتف من حيمله -١٦
 يبكي بطريقة خمتلفة طبقا لنوع االزعاجات -١٧
 ينام يف أوقات مناسبة -١٨
 الذراعني حوله بدون اجتاه معنيحيرك  -١٩
 يتابع بالنظر أداة حتركت عرب خط منتصف اجلسم -٢٠
 يبتسم -٢١
 يتبع الضوء بالعينني وإدارة الرأس -٢٢
 يتتبع الصوت بإدارة الرأس -٢٣
 يدرك يده -٢٤
 يرفس بعنف عندما يكون مستلقيا على ظهره -٢٥
 يفتح الفم ويبدأ باملص قبل مالمسة احللمة الفم -٢٦
  ثواين٣دة حيافظ على التواصل البصري مل -٢٧
 حيرك رأسه إىل أعلى، اسفل اجلانبني بينما هو مستلق على بطنه -٢٨
 يضرب بعنف على أداة -٢٩
  ثوان بينما يكون الطفل على بطنه٥يرفع الرأس وحيفظه ملدة  -٣٠
  درجة١٨٠يتتبع أداة بواسطة العني ملساحة تقدر ب  -٣١
 يبحث عن الصوت بإدارة الرأس باجتاه الصوت -٣٢
  اجللوس مسنودا بوسادةيتحكم بالرأس والكتفني عند -٣٣
 يناغي ويناجي عندما يكون مكتفيا باحتياجاته -٣٤
 ميد يده حنو األشياء وحياول اإلمساك ا -٣٥
 جيعل الرأس قائما وثابتا عندما يكون الطفل حمموال عموديا -٣٦
  ثانية ويسقطها بدون قصد٣٠ميسك أدوات باستعمال الكف ملدة  -٣٧
 يعيد صوته الشخصي -٣٨
 بني أثناء استلقائه على بطنه مستندا على ساعديهحيافظ على رأسه وصدره منتص -٣٩
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 يفتح الفم عندما يشاهد ملعقة عليها طعام -٤٠
 يضحك -٤١
 يتعرف على أفراد العائلة باالبتسامة أو التوقف عن البكاء -٤٢
 حياول الدحدرة باستعمال الكتفني -٤٣
 حيرك اإلام مقابل األربع أصابع األخرى -٤٤
 )قاطعسلسلة من عدة م( يثرثر الكالم غري املفهوم  -٤٥
 

 :اال احلركي
 

 : سنة١ –العمر من صفر 
 
  سم أمامه٢٥-١٥ميد يده إىل أداة تقع على بعد  -١
  سم٨ميسك أداة حممولة أمامه على بعد  -٢
 ميد يده وميسك أداة أمامه -٣
 ميد يده إىل أداة مفضلة -٤
 يضع أداة يف فمه -٥
 يسند رأسه وصدره على ذراعيه وهو مستلق على بطنه -٦
 تقيمني وهو يسندمها على ذراع واحدةيبقى رأسه وصدره مس -٧
 حيس ويستكشف أداة بفمه -٨
 من الوقت% ٥٠يقلب وهو مستلق على بطنه إىل جانبه وبقى هكذا  -٩
 يتدحرج وهو مستلق على بطنه إىل ظهره -١٠
 يتحرك إىل األمام بقدر طول جسمه وهو مستلق على بطنه -١١
 يتدحرج وهو مستلق على ظهره إىل جانبه -١٢
 ه إىل بطنهيقلب وهو مستلق على ظهر -١٣
 يسحب نفسه إىل وضع اجللوس وهو ميسك بأصابع شخص كبري -١٤
 يدير رأسه حبرية وجسمه مسنودا -١٥
 حيافظ على وضع اجللوس ملدة دقيقتني -١٦
 يترك األداة اليت يف يده عن قصد لكي ميد يده إىل أداة أخرى -١٧
 يلتقط ويسقط أداة عن قصد -١٨
 يقف مسنودا إىل أقصى حد -١٩
 ضع الوقوف مسنودايهز نفسه إىل أعلى واسفل يف و -٢٠
 يزحف بقدر طول جسمه لكي حيصل على أداة -٢١
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 جيلس نفسه وهو مسنودا -٢٢
 يتحول من وضع اجللوس إىل وضع يكون فيه منحنيا على يديه وركبتيه -٢٣
 ينتقل وهو مستلقيا على بطنه إىل وضع اجللوس -٢٤
 جيلس بدون أن يستند على يديه -٢٥
 يرمي األدوات بصورة اعتباطية -٢٦
 لف على يديه وركبتيهيتأرجح إىل األمام واخل -٢٧
 ينقل أداة من يد إىل أخرى وهو يف وضع اجللوس -٢٨
  سم مكعب بيد واحدة٢،٥حيتفظ مبكعبني حجم كل منهما  -٢٩
 يسحب نفسه إىل وضع على ركبتيه -٣٠
 يسحب نفسه إىل وضع الوقوف -٣١
 ميسك بأداة بالسبابة واإلام على طريقة الكماشة -٣٢
 يزحف -٣٣
 ميد بيد واحدة وهو يف وضع الزحف -٣٤
  مسنودا بأدىن حديقف وهو -٣٥
 يلحس الطعام من حول فمه -٣٦
 يقف لوحده ملدة دقيقة -٣٧
 يفرغ أداة من وعاء -٣٨
 يقلب صفحات من كتاب يف وقت واحد -٣٩
 يغرف بامللعقة أو ارفة -٤٠
 يضع أدوات صغرية يف وعاء -٤١
 خيفض نفسه ليتخذ وضع اجللوس بعد أن كان واقفا -٤٢
 يصفق بكلتا يديه -٤٣
 ميشي مبساندة قليلة -٤٤
 ن مساندةخيطو بضع خطوات بدو -٤٥
 

 : سنة٢ _١العمر من 
 
 يزحف إىل أعلى السلم -٤٦
 ينتقل من وضع اجللوس إىل وضع الوقوف -٤٧
 يدحرج كرة بالتقليد -٤٨
 يتسلق على كرسي الكبار ويدير نفسه وجيلس -٤٩
  حلقات على وتد٤يضع  -٥٠
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  سم من لوح األوتاد٢،٥يزيل أوتاد قطرها  -٥١
  سم يف لوح األوتاد٢،٥يضع أوتاد قطرها  -٥٢
  مكعبات٣يبين برجا من  -٥٣
 يرسم عالمات بقلم ملون أو قلم رصاص -٥٤
 ميشي لوحده -٥٥
 يزحف إىل اسفل السفل قدماه أوال -٥٦
 جيلس نفسه على كرسي صغري -٥٧
 يقرفص مث ينهض -٥٨
 يدفع ويسحب اللعب وهو ميشي -٥٩
 يستعمل حصان هزاز أو كرسي هزاز -٦٠
 يصعد السلم مبساعدة -٦١
 ينحين من الوسط ليلتقط األدوات بدون أن يقع -٦٢
 ريةيقلد احلركة الدائ -٦٣

 : سنة٣ _٢العمر 
  خرزات كبرية يف خيط خالل دقيقتني٤يضع  -٦٤
 يدير اكرة الباب -٦٥
 يقفز يف مكانه بكلتا يديه -٦٦
 ميشي للخلف -٦٧
 يرتل السلم مبساعدة -٦٨
  متر بدون أن حيرك هذا الشخص قدميه١،٥يرمي كرة إىل شخص كبري على بعد  -٦٩
  مكعبات٦-٥يبين برج من  -٧٠
 يقلب صفحات من كتاب صفحة صفحة -٧١
  صغرية ملفوفةيفك أداة -٧٢
 يطوي ورقة من النصف بالتقليد -٧٣
 يفك ويركب لعبة تلتصق معا -٧٤
 خيرج لعبا ذات اسنان -٧٥
 يقذف كرة كبرية وثابتة بقدمه -٧٦
 يشكل كرات من الطني -٧٧
 ميسك القلم بالسبابة واإلام مستندا على اإلصبع الوسطى -٧٨
 يتشقلب إىل األمام مبساعدة -٧٩
 يدق بالشاكوش ويصيب مجيع األوتاد اخلمسة -٨٠
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 : سنوات٤ – ٣مر من الع
 يركب صورة جمزأة من ثالثة قطع أو أشكال -٨١
 يقص باملقص -٨٢
  سم٢٠يقفز من ارتفاع  -٨٣
 يقذف بقدمه كرة كبرية مدحرجة إليه -٨٤
 ميشي على أطراف أصابعه -٨٥
  خطوات وذراعيه تتحركان حبركة متناسقة ومتبادلة١٠جتري  -٨٦
  عجالت٣ متر على دراجة ذات ١،٥يتقدم  -٨٧
 ن يدفعه أحد يف البدايةيتأرجح على أرجوحة بعد أ -٨٨
  متر٢-١يتسلق ويرتلق على مرتلق ارتفاعه من  -٨٩
 يتشقلب إىل األمام -٩٠
 يصعد السلم بتبادل القدمني -٩١
 ميشي كاجلندي -٩٢
 ميسك كرة مقذوفة إليه بكلتا يديه -٩٣
 يتتبع هيكل الشكل -٩٤
  سم١ سم بدون أن ينحرف عنه اكثر من ١٢يقص خط مستقيم طوله  -٩٥
 

 : سنوات٥-٤العمر من 
 
  ثواين بدون مساعدة٨-٤لى قدم واحدة ملدة يقف ع -٩٦
 جيري مغريا اجتاهه -٩٧
 ميشي على خشبة التوازن -٩٨
  مرات دون أن يقع١٠يقفز إىل األمام  -٩٩

  سم عن األرض٥يقفز عن خيط يرتفع  -١٠٠
  مرات٦يقفز للخلف  -١٠١
 يضرب كرة كبرية على األرض ويلتقطها -١٠٢
 يشكل قطعتني أو ثالث من الطني يركبها معا -١٠٣
 يقص على خط منحين -١٠٤
 يركب أداة ذات أسنان -١٠٥
 يرتل السلم بتبادل القدمني -١٠٦
  عجالت ويغري اجتاهه٣يركب دراجة بـ -١٠٧
  مرات متتالية٥حيجل على قدم واحدة  -١٠٨
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  سم٥يقص دائرة قطرها  -١٠٩
 ) رجل- شجرة-بيت(يرسم صورا بسيطة من املمكن التعرف عليها مثل  -١١٠
 يقص ويلصق أشكاال بسيطة -١١١

 
 : سنوات٦ -٥العمر 

 
  يف أي مكان على الورقةيكتب حروفا فردية -١١٢
 ميشي على خشبة التوازن إىل األمام واخللف وجانبا -١١٣
 يث خبفة -١١٤
 يتأرجح على أرجوحة مبتدئا احلركة وحمافظا عليها -١١٥
 يفرد أصابعه ويلمس بإامه كل إصبع -١١٦
 يستطيع نسخ احلروف -١١٧
  متر ليرتلق٢يتسلق سلم انزالق ارتفاعه  -١١٨
 يطرق على مسمار بالشاكوش -١١٩
  معنييطبطب الكرة باجتاه -١٢٠
 من الوقت% ٩٥يلون مع بقائه داخل اخلطوط  -١٢١
  سم١يستطيع قص صورة من جملة أو كتالوج بدون أن ينحرف عن طرف الصورة اكثر من  -١٢٢
 يستعمل براية األقالم -١٢٣
 ينسخ رسومات معقدة -١٢٤
 ميزق أشكال بسيطة من ورقة -١٢٥
 يثىن مربع من ورق مرتني على القطر بالتقليد -١٢٦
 يد واحدةميسك بكرة لينة أو كيس فاصوليا ب -١٢٧
 يستطيع أن ينط احلبل بنفسه -١٢٨
 يضرب الكرة باملضرب أو العصا -١٢٩
 يلتقط أداة من األرض وهو جيري -١٣٠
  متر٢يتزحلق مرتديا حذاء التزحلق ملسافة  -١٣١
 يركب دراجة -١٣٢
 يرتلق على زالقة -١٣٣
 ميشي أو يلعب يف مسبح يصل ماؤه إىل وسطه -١٣٤
 يقود عربة وهو يدفع بقدم واحدة -١٣٥
 ينط مث يدور على قدم واحدة -١٣٦
 تب امسه على ورقة خمططةيك -١٣٧
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 ٣٨

  سم ويهبط على قدميه٣٠يقفز من ارتفاع  -١٣٨
  ثوان١٠يقف على قدم واحدة بدون مساندة وعينيه مغلقتني ملدة  -١٣٩
 . ثوان ويضع ثقل جسمه على ذراعيه١٠يتعلق من قضيب أفقي ملدة  -١٤٠

 
 :املساعدة الذاتية

 
 : سنة١ –العمر من صفر 

 
 ميص ويبلع السوائل -١
 سوائل مثل  السري يالك أو البسكويت املمزوج بالشاييأكل طعام ممزوج ب -٢
 ميد يده إىل زجاجة الرضاعة -٣
 يأكل األطعمة املصفاة اليت يطعمه إياها أحد الوالدين  -٤
 حيمل زجاجة الرضاعة عندما يشرب منها بدون أي مساعدة -٥
 يوجه الزجاجة باجتاه الفم أو يدفعها بعيدا -٦
 يأكل طعام مهروس مثل خضار مهروس -٧
  كوب حيمله أحد الوالدينيشرب من -٨
  خبز- بسكويت-يأكل طعام شبه جامد مثل موز -٩
 يطعم نفسه بأصابعه -١٠
 حيمل ويشرب من فنجان باستعمال كلتا يديه -١١
 يأخذ ملعقة مليئة بالطعام ويضعها يف الفم مبساعدة -١٢
 

 : سنة٢– ١العمر من 
 
 يفرد ذراعيه ورجليه عند إلباسه مالبسه -١٣
 مللعقة لوحدهيأكل طعام من على املائدة با -١٤
 حيمل ويشرب من كوب بيد واحدة -١٥
 يضع يداه يف املاء مث يربت باليدين املبلولتني على الوجه مقلدا -١٦
  دقائق٥جيلس على القسرية أو على مقعد املرحاض اخلاص باألطفال ملدة  -١٧
 يضع القبعة على رأسه ويرفعها -١٨
 خيلع الشرابات -١٩
 لونيدفع الذراعني خالل كم القميص الرجلني خالل البنط -٢٠
 يقلع احلذاء عندما يكون الرباط غري مربوط أو راخي -٢١
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 ٣٩

 خيلع البالطو اخلاص به عندما يكون مفكوكا -٢٢
 خيلع البنطلون عندما يكون مفكوكا -٢٣
 يقفل أو يفتح سوسته كبرية ولكنه ال يركب طرفيه يف بعضهما -٢٤
 يستعمل كلمات أو إشارات مشريا إىل احتياجه للذهاب إىل املرحاض -٢٥
 

 :سنوات ٣ – ٢العمر من 
 
 يطعم نفسه مستعمال ملعقة وكوب مع قليل من السكب -٢٦
 يأخذ فوطة من أحد الوالدين وميسح اليدان والوجه -٢٧
 ميص سائل من كوب أو كأس باستعمال املصاصة -٢٨
 يغرف بالشوكة -٢٩
 ميضغ ويبلع مواد صاحلة لألكل فقط -٣٠
 ينشف اليدان بدون مساعدة عندما يعطى فوطة -٣١
  متأخرا لتجنب احلوادثيسأل للذهاب للمرحاض حىت لو كان -٣٢
 يتحكم باللعاب السائل -٣٣
 يتبول ويتربز يف القسرية ثالث مرات يف األسبوع عندما يوضع عليها -٣٤
 يلبس احلذاء  -٣٥
 يفرش األسنان مقلدا -٣٦
 خيلع مالبس بسيطة مفكوكة -٣٧
 يستعمل املرحاض حلركة األمعاء، حادث واحد خالل النهار، أو إخالل األسبوع -٣٨
 دون مساعدة عند توفر كرسي أو درجات خشبية لهحيصل على ماء من احلنفية ب -٣٩
 يغسل يداه ووجهه مستعمال الصابون عندما يوازن له شخص كبري درجة حرارة املاء -٤٠
 يسأل للذهاب إىل املرحاض خالل النهار لتجنب احلوادث -٤١
 يضع البالطو على عالقة بطول الطفل -٤٢
 يبقى جافا خالل النوم القصري -٤٣
 ث احلادة أو الدرج املفتوحيتجنب الصدمات مثل جوانب األثا -٤٤
 يستعمل فوطة السفرة عندما يذكر -٤٥
 يغرز الطعام بالشوكة ويقرا للفم -٤٦
 يصب من إبريق صغري يف كوب بدون مساعدة -٤٧
 يفك كباسة املالبس -٤٨
 يغسل يديه ورجليه بنفسه عندما حيمم -٤٩
 يلبس شراباته -٥٠
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 ٤٠

 يلبس قميصه، بلوفره، البالطو اخلاص به -٥١
 جيد وجه املالبس -٥٢
 

 : سنوات٤– ٣العمر من 
 
 يطعم نفسه الوجبة كلها -٥٣
 يلبس نفسه مع مساعدة عند لبس البلوفر أو أي شيء حيتاج إىل تزرير -٥٤
 ميسح األنف عندما يذكر -٥٥
 يستيقظ جافا لصباحني من سبعة -٥٦
 الذكور يتبولون يف املرحاض وهم واقفون -٥٧
 من الوقت% ٧٥يبدأ وينهي اللبس واخللع ما عدا األزرار والكباسات والرباطات  -٥٨
 يشبك أو يقفل كباسات املالبس -٥٩
 ينظف انفه عندما يذكر -٦٠
 )زجاج مكسور(يتجنب األخطار العادية  -٦١
 يعلق املعطف على عالقة ويضع العالقة على قضيب منخفض مع إعطائه التعليمات -٦٢
 يفرشي أسنانه عندما يعطى تعليمات لغوية -٦٣
 )قفازة بإصبع واحدة اإلام(يلبس القفازات  -٦٤
  أزرار أو جاكيت موضوع على طاولةيفك أزرار كبرية من لوح -٦٥
 يزرر أزرار كبرية على لوح أزرار أو جاكيت موضوع على طاولة -٦٦
 يلبس اجلزمة ذات الرقبة -٦٧
 

 : سنوات٥-٤العمر  
 
 ينظف ما سكب جبلب ممسحة أو اسفنجة -٦٨
 يتجنب السموم واملواد الضارة -٦٩
 يفك مالبسه -٧٠
 يزرر مالبسه -٧١
 اوله الطعامخيلي املائدة من أدواته املستخدمة بعد تن -٧٢
 يركب طريف السوستة معا -٧٣
 يغسل اليدان والوجه -٧٤
 يستعمل األداة الصحيحة لألكل -٧٥
 يستيقظ من النوم خالل الليل ليستعمل املرحاض أو يبقى جافا طوال الليل -٧٦
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 ٤١

 من الوقت عندما حيتاج بدون تذكري% ٧٥ميسح وينظف انفه  -٧٧
 حيمم نفسه ما عدا الظهر، الرقبة، األذنني -٧٨
 )محص، زبدة، مرىب(هن طعام لني على قطعة من اخلبز احملمص يستعمل السكني لد -٧٩
 يربط ويفك احلزام من على فستان أو بنطلون أو حذاء -٨٠
 يلبس نفسه كليا باإلضافة إىل تزرير كل األزرار األمامية ما عدا الربط -٨١
 يسكب لنفسه الطعام بينما حيمل أحد الوالدين الطبق احملتوي على الطعام -٨٢
 ة بوضع األطباق الفوط املالعق والشوك يف املكان الصحيح عند إعطائه تعليمات لغويةيساعد بإعداد املائد -٨٣
 يفرشي أسنانه -٨٤
 يذهب للمرحاض يف امليعاد خيلع مالبسه ميسح نفسه ويضرب السيفون ويلبس بدون مساعدة -٨٥
 ميشط الشعر الطويل باستعمال الفرشاة أو املشط -٨٦
 يعلق املالبس على العالقة -٨٧
 راقبة مستمرةيتجول باحلي بدون م -٨٨
 يربط حذاءه بإدخال الرباط يف فتحات احلذاء -٨٩
 يربط حذاءه -٩٠
 

 : سنوات٦ -٥العمر 
 
 مسؤول عن مهمة أسبوعية واحدة يف املرتل ويعملها عند الطلب -٩١
 خيتار مالبس مناسبة لدرجة احلرارة واملناسبة -٩٢
 يقف عند املنحىن ينظر للجانبني مث يعرب الشارع بدون تذكريات لغوية -٩٣
 طعام بطبقة من طبق السكب مث ميرر طبق السكب لآلخرينيضع ال -٩٤
 حتضري وجبته اخلاصة من البليلة أو فت اخلبز باحلليب -٩٥
 )حتضري املائدة، إلقاء القمامة(مسؤول عن مهمة مرتلية يومية  -٩٦
 يوازن درجة حرارة املاء عندما يأخذ دش أو محام -٩٧
 حيضر ساندويتش لنفسه -٩٨
 على بعد بلوكني من املرتل لوحدهميشي إىل املدرسة، امللعب، البقال  -٩٩

 )موز، بطاطا مسلوقة، بيض(يقطع طعام لني بسكني  -١٠٠
 جيد املرحاض الصحيح يف مكان عام -١٠١
 يفتح علبة لنب مصنوعة من الكرتون -١٠٢
 يلتقط حيمل يضع الصينية -١٠٣
 يربط حبل الطاقية أو القبعة الصوف -١٠٤
 يربط حزام األمان يف السيارة -١٠٥
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 ٤٢

 :املخالطة االجتماعية
 

 : سنة١ –العمر صفر 
 
 يراقب شخصا يتحرك متاما يف خط رؤيته -١
 يبتسم كاستجابة على انتباه الكبار -٢
 يصدر أصواتا كاستجابة االنتباه -٣
 ينظر إىل يديه، يبتسم أحيانا أو يصدر أصواتا -٤
 يستجيب لوجوده يف حميط العائلة باالبتسامة، إصدار أصوات، أو الكف عن البكاء -٥
 خرينيبتسم كاستجابة لتعبريات وجوه اآل -٦
 يبتسم ويصدر أصواتا لصورته يف املرآة -٧
 .)…الشعر، األنف، النظارات(يربت ويشد على مالمح وجه شخص كبري  -٨
 ميد يده للوصول إىل األشياء املقدمة له -٩
 ميد يده للوصول إىل أشخاص مألوفني -١٠
 ميد يده ويصل إىل املرآة ويربت على صورته فيها أو على طفل آخر -١١
 دمة ملدة دقيقة على األقلحيمل ويفحص األشياء املق -١٢
 يهز أو يضغط على موضوع بيده مصدرا صوت غري مقصود -١٣
  دقائق١٠يلعب بدون مراقبة ملدة  -١٤
  دقائق عندما يكون برعاية شخص٣-٢يريد احلصول على التواصل البصري ملدة  -١٥
  دقيقة٢٠ – ١٥يستكفي باللعب وحده جبوار شخص كبري ملدة من  -١٦
 يصدر أصواتا جلذب االنتباه  -١٧
 لد لعبة االستغماية  باليديق -١٨
 يصفق باليدين تقليدا للكبار -١٩
 يشري لقول باي مقلدا الكبار -٢٠
 مقلدا الكبار" كبري جدا"يرفع ذراعيه  -٢١
 يقدم لعبة، أداة، قطعة من الطعام للكبري لكن ال يعطيها دائما -٢٢
 حيضن، يربت، يقبل أشخاص مألوفني -٢٣
 اعني كي حيمليبدي جتاوبا عند مساع امسه الشخصي بالنظر أو مد الذر -٢٤
 يضغط أو يهز لعبة إلصدار صوت بالتقليد -٢٥
 يستعمل اليدين للتحكم باللعب أو األدوات -٢٦
 ميد اللعب أو أشياء إىل الكبري ويطلق سراحها -٢٧
 يقلد حركات طفل آخر أثناء اللعب -٢٨
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 ٤٣

 : سنة٢ – ١العمر 
 
 ) ومحل املالعق والشوكنفض املالبس، سحب املالءات عند ترتيب األسرة(يقلد الكبار يف مهمة بسيطة مثل  -٢٩
 يلعب مع طفل آخر ولكن كل منهما يؤدي نشاطا خمتلف -٣٠
  دقائق٥-٢يأخذ دوره يف لعبة، دفع سيارة أو دحرجة كرة مع طفل آخر ملدة من  -٣١
 يقبل غياب أحد الوالدين بإكماله النشاطات، رمبا يتنمر قليال -٣٢
 يستكشف البيئة احمليطة به بنشاط -٣٣
 مع شخص آخر)  اخليط أو إدارة املقبضسحب(يأخذ دور يف لعبة يدوية  -٣٤
 حيضن وحيمل لعبة لينة أو عروسه -٣٥
 .يعيد احلركات اليت تصدر ضحكا وانتباها -٣٦
 يعطي كتاب لشخص كبري للقراءة له أو املشاركة معه بالنظر -٣٧
 يسحب شخص آخر ملشاهدة بعض األشياء أو األعمال -٣٨
  يذكريسحب يده بقول ألأل عند التقريب جبوار أشياء ممنوعة عندما -٣٩
 ينتظر ألن تقضي له احتياجاته عندما يكون موضوعا يف كرسي عايل أو على طاولة التغيري -٤٠
 يلعب مع اثنني أو ثالثة من عمره -٤١
 يشارك بأشياء أو طعام مع طفل آخر عندما يطلب منه -٤٢
 حيي أطفال بعمره ومكانته والكبار املألوفني عندما يذكر -٤٣
 
 

 : سنة٣ -٢العمر 
 
 من الوقت % ٥٠لدين بنسبة يتعاون مع طلب الوا -٤٤
 يستطيع أن حيضر أو يأخذ شيء أو حيضر شخص من غرفة أخرى إعطائه تعليمات -٤٥
  دقائق١٠ – ٥جيلس ليستمع إىل املوسيقى أو القصص ملدة  -٤٦
 يقول من فضلك وشكرا عندما يذكر -٤٧
 حياول مساعدة األم مبهماا وذلك بعمل جزء من الشغل مثل محل اجلاروف -٤٨
  مالبس الكبار وتقليدهميلعب لعبة ارتداء -٤٩
 "أتريد شرب احلليب أم العصري؟"خيتار عندما يسأل  -٥٠
 .……يبدي فهمه للمشاعر بتعبريه عن احلب، الغضب، احلزن، الضحك، اخل -٥١
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٤

 : سنوات٤ – ٣العمر 
 
 يرقص ويغين على املوسيقى -٥٢
 يتبع القوانني بتقليد حركات األطفال اآلخرين -٥٣
 ن تذكريحييي الكبار املألوفني لديه بدو -٥٤
 يتبع القواعد يف العاب اموعة بقيادة شخص كبري -٥٥
 يأخذ اإلذن الستعمال لعبة يلعب ا طفل آخر من نفس العمر -٥٦
 من الوقت% ٥٠بدون تذكري " فضلك وشكرا"يقول من  -٥٧
 جييب على التلفون، ينادي على الكبري أو يتحدث إىل شخص مألوف -٥٨
 سوف يأخذ دور -٥٩
 مقادة من قبل طفل آخريتبع القوانني يف العاب مجاعية  -٦٠
 من الوقت % ٧٥يتعاون مع طلب الكبار  -٦١
 يبقى يف ساحته املخصصة -٦٢
  دقيقة٣٠يلعب قرب أو يتحدث مع األطفال اآلخرين عندما يعمل مبشروعه اخلاص مدة  -٦٣
 

 : سنوات٥– ٤العمر 
 
 يطلب املساعدة عند مالقاة صعوبة يف احلمام أو إحضار شراب -٦٤
 يساهم يف حديث الكبار -٦٥
 النغمات واألغاين أو يرقص لآلخرينيعيد  -٦٦
  دقيقة٣٠-٢٠يشتغل وحده يف مهمة ملدة  -٦٧
 من الوقت % ٧٥يعتذر بدون تفكري بنسبة  -٦٨
  أطفال آخرين٩ أو ٨يأخذ دور مع  -٦٩
  دقيقة يف نشاط متعاون٢٠يلعب مع طفلني أو ثالثة ملدة  -٧٠
 يشترك يف تصرف اجتماعي مقبول يف احمليط العام -٧١
 من الوقت % ٧٥ات ختص آخرين يأخذ اإلذن الستعمال أدو -٧٢
 

 : سنوات٦ – ٥العمر 
 
 خيرب عن مشاعره اخلاصة غاضب، مبسوط، حمب  -٧٣
 يلعب مع أربعة أو مخسة أطفال بنشاط متعاون بدون مراقبة دائمة -٧٤
 يشرح قوانني األلعاب أو النشاطات لآلخرين -٧٥
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 يقلد دور الكبار -٧٦
 يشترك باحلديث على مائدة الطعام -٧٧
 وية تفكرييةيتبع قوانني العاب لغ -٧٨
 خيفف حال أصدقاء اللعب إذا كانوا مضطربني -٧٩
 خيتار أصدقاءه -٨٠
 )مستوى مائل، نقط ارتكاز، رافعة، بكرة(خيطط ويبين باستعمال أدوات بسيطة  -٨١
 يضع أهداف لنفسه وينفذ النشاط -٨٢
 ميثل جزء من قصة، يلعب أدوار أو يستعمل اللعب اليت تلبس يف اليد -٨٣
 

 :اال االدراكي
 

 : سنة١ -صفرالعمر من 
 
 يزيل قطعة من القماش من على الوجه اليت تعرقل الرؤيا -١
 يبحث عن أداة رفعت من خط رؤيته املباشر -٢
 يرفع أداة من وعاء مفتوح وذلك مبد يده إىل داخل الوعاء -٣
 يضع أداة بالوعاء مقلدا -٤
 يضع األداة يف الوعاء عند الطلب اللغوي -٥
 يهز لعبة تصدر صوت مربوطة خبيط -٦
 أدوات يف وعاء، يفرغ الوعاءيضع ثالث  -٧
 ينقل أداة من يد إىل أخرى ليلتقط أداة أخرى -٨
 يسقط ويلتقط لعبة -٩
 جيد أداة خمبأة حتت وعاء -١٠
 يدفع ثالث مكعبات على طريقة قطار -١١
 .يرفع دائرة من لوحة األشكال اهلندسية -١٢
 يضع وتد مدور يف لوح األوتاد عند الطلب  -١٣
 يعمل حركات  بسيطة عند الطلب -١٤
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 ٤٦

 : سنة٢ – ١مر الع
 
  أدوات من وعاء كل على حدة٦خيرج  -١٥
 يشري إىل جزء واحد من اجلسم -١٦
  مكعبات فوق بعض عند الطلب٣يكدس  -١٧
 يطابق أدوات متشاة -١٨
 خيربش -١٩
 "أين امسه"يشري إىل نفسه عندما يسأل  -٢٠
  أوتاد مدورة يف لوح األوتاد عند الطلب٥يضع  -٢١
 يطابق أدوات مع صور لتلك األدوات -٢٢
 ة مسماةيشري إىل صور -٢٣
  صفحات من كتاب يف املرة الواحدة ليجد الصورة املسماة٣-٢يقلب من  -٢٤
 

 : سنوات٣ -٢العمر 
 
 جيد كتاب معني عند الطلب -٢٥
  قطع يف لوح أشكال٣يكمل  -٢٦
  صور مألوفة٤يسمى  -٢٧
 يرسم خطا عموديا مقلدا -٢٨
 يرسم خطا أفقيا مقلدا -٢٩
 ينسخ دائرة -٣٠
 يطابق بني مالمس األسطح -٣١
 عند الطلبيشري إىل كبري وصغري  -٣٢
 مقلدا(+) يرسم عالمة  -٣٣
 يطابق ثالثة ألوان -٣٤
 يضع األدوات بداخل، على وحتت عند الطلب -٣٥
 يسمى أدوات تصدر أصواتا -٣٦
  أجزاء من لعبة مركبة٤يضع معا  -٣٧
 يسمى حركات متثلها صور معينة -٣٨
 يطابق أشكال هندسية مع صور لتلك األشكال -٣٩
 يكدس مخس أو اكثر من احللقات على وتد بالترتيب -٤٠
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 : سنوات٤ – ٣عمر ال
 
 يسمى األدوات الصغرية والكبرية -٤١
  أجزاء من اجلسم عند تلقي التعليمات اللغوية١٠يشري إىل  -٤٢
 يشري إىل ولد وبنت عند األمر اللغوي -٤٣
 خيرب إما األداة ثقيلة أو خفيفة -٤٤
 يضع معا جزئني من شكل ليعمل الشكل كله -٤٥
 لتلفزيونيصف حدثني أو شخصيتني من قصة مألوفة أو برنامج على ا -٤٦
 يلعب باليد واألصابع وهو يغين ويعمل حركات -٤٧
 ) أو اكثر من األدوات٣ (١ إىل ١يقارن  -٤٨
 يشري إىل األدوات القصرية والطويلة -٤٩
 خيرب أي األدوات تتناسب معا -٥٠
 يعد إىل الثالثة مقلدا -٥١
 يرتب األدوات يف فصائل -٥٢
  مقلدا Vيرسم شكل  -٥٣
 يرسم خط قطري من زاوية مربع إىل الزاوية األخرى -٥٤
  أدوات مقلدا١٠يعد إىل  -٥٥
  مكعبات بالتقليد٣يبين جسر بـ  -٥٦
 يطابق سلسلة أو منوذج من املكعبات أو اخلرز -٥٧
 V VVVVVVينسخ سلسلة متصلة من شكل  -٥٨
 أو يد هليكل شخص غري كامل/ يضيف رجل و -٥٩
  قطع دون حماولة أو خطأ٦يكمل صورة جمزأة من  -٦٠
 يسمى األدوات إما متشاة أو خمتلفة -٦١
 لتقليديرسم مربعا با -٦٢
  ألوان عند الطلب٣يسمي  -٦٣
 مربع، مثلث، دائرة:  أشكال هندسية٣يسمي  -٦٤
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 ٤٨

 : سنوات٥ – ٤العمر 
 
 عند الطلب) ٥-١(يلتقط عدد حمدد من األدوات   -٦٥
 يسمي مخسة مالمس -٦٦
 ينسخ املثلث عند الطلب -٦٧
  أشياء رآهم يف الصورة٤يذكر  -٦٨
 يسمي الوقت من النهار املربوط بالنشاط -٦٩
 طفال مألوفةيعيد أغنية أ -٧٠
 )اقل من نصف كيلو(خيرب إذا كان الشيء اثقل أو أخف  -٧١
  أدوات٣خيرب مبا هو ناقص عندما تزال أداة من جمموعة مكونة من  -٧٢
  ألوان٨يسمي  -٧٣
  شيكل١يسمي اغورة، نصف شيكل،  -٧٤
 )األحرف واألعداد املكتوبة(يطابق الرموز  -٧٥
 يقول لون األداة املسماة -٧٦
  مرات٣عها  إحداث رئيسية من قصة مس٥يسرد  -٧٧
 )الرأس، الوسط، األطراف األربعة(يرسم رجل  -٧٨
  اسطر من أغنية٥يغين  -٧٩
  مكعبات بالتقليد١٠يبين هرما مكونا من  -٨٠
 يسمي طويل وقصري -٨١
 يضع أدوات باخللف، باجلانب، بالقرب من -٨٢
  أشياء١٠ إىل ١يطابق جمموعات متساوية من  -٨٣
 يسمي أو يشري إىل اجلزء الناقص من صورة -٨٤
 ٢٠-١ من يعد من الذاكرة -٨٥
 يسمي املوضع إما األول، الوسط، األخري -٨٦
 

 : سنوات٦ – ٥العمر 
 
  شيء ويقول العدد٢٠يعد إىل  -٨٧
  أعداد مكتوبة١٠يسمي  -٨٨
 يسمي اليمني واليسار على نفسه -٨٩
 يقول أحرف األجبدية بالترتيب -٩٠
 يكتب امسه األول -٩١
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  أحرف أجبدية٥يسمي  -٩٢
 يرتب األدوات تبعا للعرض والطول -٩٣
 ية بالترتيبيسمي أحرف األجبد -٩٤
  يف التسلسل الصحيح١٠ إىل ١يضع األعداد املكتوبة من  -٩٥
 يسمي موضع األدوات إما األول، الثاين ، الثالث -٩٦
 يسمي األحرف منفردة أو متصلة -٩٧
 يطابق األحرف يف بداية الكلمة واألحرف وهي متصلة -٩٨
 ٢٥ – ١يشري إىل األعداد املكتوبة من  -٩٩

 ينسخ الشكل املعني -١٠٠
 يكمل متاهات بسيطة -١٠١
 سمي أيام األسبوع بالترتيبي -١٠٢
 يستطيع أن جيمع ويطرح مركبات إىل ثالثة -١٠٣
 يقول يوم وشهر ميالده -١٠٤
  كلمات مطبوعة بدون أن يتهجى الكلمة١٠يقرأ  -١٠٥
 خيرب عن توقعاته ملا سيحدث -١٠٦
 يشري إىل نصف وكل األشياء -١٠٧
 ١٠٠– ١يعد من الذاكرة من  -١٠٨

 
 :اال االتصايل

 
 : سنة١ –العمر صفر 

 
 لصادر من اآلخرينيعيد الصوت ا -١
 يعيد نفس املقطع مرتني أو ثالث مثل ما، ما، ما -٢
 يستجيب إىل اإلشارات بإشارات -٣
 ينفذ بعض التعليمات البسيطة اليت تكون مصحوبة بإشارات -٤
 من الوقت% ٧٥" أل"يوقف النشاط ملدة دقائق عندما يقال له  -٥
 جييب أسئلة بسيطة بإجابة غري لغوية -٦
 اللعب اللغوييربط مقطعني خمتلفني خالل  -٧
 يقلد نغمات اآلخرين -٨
 يستعمل كلمة مفردة مبعىن لتسمية شيء أو شخص -٩
 يتحدث كإجابة لكالم الشخص اآلخر -١٠
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 : سنة٢ – ١العمر 
 
 )ممكن استعمال نفس الكلمة للرمز ألشياء خمتلفة( كلمات خمتلفة ٥يقول  -١١
 )كمان(يسأل عن املزيد  -١٢
 )اختفى(يقول انتهى  -١٣
 طوة واحدة بدون استعمال اإلشارات تعليمات خمتلفة خل٣يتبع  -١٤
 يعطي أو يوري عند الطلب منه -١٥
  شيء مألوف لديه عندما يذكر١٢يشري إىل  -١٦
  صورة يف كتاب عندما تذكر أمساؤهم٥– ٣يشري إىل  -١٧
  أجزاء من جسمه٣يشري إىل  -١٨
 يقول امسه أو اسم الدلع عندما يطلب منه -١٩
 جييب سؤال ما هذا الشيء بإعطاء اسم ذلك الشيء -٢٠
 ستعمال الكلمات واإلشارات ليجعل رغباته معروفةيربط ا -٢١
  أشخاص آخرين من العائلة باإلضافة إىل احليوانات األليفة املوجودة يف املرتل٥يسمي  -٢٢
  العاب٤يسمي  -٢٣
 يصدر أصوات حيوانات أو يستعمل أصوات احليوانات كأمساء للحيوانات مثل الكلب هاو هاو -٢٤
 مثل لنب بسكويت حلوىيسأل عن بعض الطعام املألوف عندما يراه  -٢٥
 يسأل أسئلة وبذلك يقول اجلملة أو الكلمة على صيغة سؤال -٢٦
  أجزاء من اجلسم على عروسه أو شخص آخر٣يسمي  -٢٧
 جييب أسئلة نعم أو ال بإجابة مثبتة أو منفية -٢٨
 

 : سنوات٣ – ٢العمر 
 
 )كريت) ( كرسي–كرة (يربط االسم أو الصفة واالسم يف مقطع مكون من كلمتني  -٢٩
 )بابا راح( االسم والفعل يف مقطع من كلمتني يربط -٣٠
 يستعمل الكلمة اليت تعين احتياج الذهاب إىل احلمام -٣١
 "هذا الكرسي"يربط االسم أو الفعل مع هنا وهناك يف مجلة قصرية من كلمتني مثل  -٣٢
 "سيارة بابا"يربط كلمتني ليعرب عن امللكية مثل  -٣٣
 يستعمل أل يف الكالم -٣٤
 ل نشاطاته العادية له ولألسرةجييب سؤال ماذا يفعل؟ خال -٣٥
 جييب أسئلة أين مثال ذلك أين أمك -٣٦
 يسمي أصوات مألوفة من البيئة مثل صوت القطة -٣٧
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 يعطي اكثر من شيء واحد عند سؤاله باستعمال صيغة اجلمع مثل مكعبات -٣٨
 يدل على نفسه باستعمال امسه يف احلديث -٣٩
 ) صور١٠(يشري إىل صور ألشياء مألوفة موصوفة باستعماهلا  -٤٠
 يرفع أصابعه ليقول عمره -٤١
 خيرب عن اجلنس عندما يسأل ولد أو بنت -٤٢
 )خذ الكرسي وضعه يف الزاوية(ينفذ سلسلة من أمرين متقاربني  -٤٣
 يستعمل الفعل املضارع بطريقة صحيحة -٤٤
 يستعمل صيغة اجلمع -٤٥
 يستعمل بعض األفعال املاضية  مثل ذهب عمل كان -٤٦
 يسأل سؤال ما هذا؟ -٤٧
 من الوقت % ٩٠يتحكم بارتفاع الصوت  -٤٨
 يستعمل هذه وتلك يف احلديث -٤٩
 "هذه كرة"يستعمل كلمة هذه يف مجلة مثال  -٥٠
 يقول أنا يل بدل امسه -٥١
 )ليست كرة(يشري إىل أشياء ليست الشيء  -٥٢
 جييب أسئلة من باسم -٥٣
 "لبابا"يستعمل صيغة امللكية من االسم  -٥٤
 "الكرة، كرة" يستعمل أل التعريف أو النكرة يف احلديث  -٥٥
 " الطعام- احليوانات-اللعب" من اموعات يستعمل بعض أمساء -٥٦
 "أقدر اعمل"يقول أستطيع أو سوف قبل الفعل أحيانا  -٥٧
 يصف األشياء إما مفتوحة أو مغلقة -٥٨
 

 : سنوات٤ – ٣العمر 
 
 يف أول السؤال عندما يكون مناسبا" هل"يقول  -٥٩
  دقائق عندما تقرأ له قصة٥سوف جيلس ليستمتع ملدة  -٦٠
  متقاربنيينفذ سلسلة من أمرين غري -٦١
 يقول االسم كامال عندما يطلب منه -٦٢
 )كيف تصل إىل البقال(جييب أسئلة بسيطة تبدأ بكيف  -٦٣
 يستعمل صيغة الفعل املاضي -٦٤
 خيرب عن التجربة الفورية -٦٥
 خيرب عن كيفية استعمال أدوات معروفة -٦٦
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 ) أريد أن- سأعمل–سوف اذهب (يعرب عن األشياء املقبلة باستعمال سوف  -٦٧
 ) هل هو؟–هل يل؟ (ات بطريقة مناسبة لسؤال يعيد ترتيب الكلم -٦٨
 ) أقدام–رجال (يستعمل بعض صيغ اجلمع الشائعة  -٦٩
 خيرب عن حدثني يف نفس ترتيب حدوثهما -٧٠
 

 : سنوات٥ – ٤العمر 
 
  إرشادات٣ينفذ سلسلة من  -٧١
 )أكلت التفاحة_ الولد أكل التفاحة(يظهر فهم للجمل املبنية للمجهول  -٧٢
 الصور عند الطلب/ دواتيستطيع أن جيد زوج من األ -٧٣
 يف الكالم" ارغب"و " أستطيع"يستعمل  -٧٤
 "أنا ضربت الكرة وطارت إىل الشارع"يستعمل مجل مربوطة  -٧٥
 يستطيع أن جيد أعلى و اسفل أشياء عند الطلب -٧٦
 يستعمل النفي ال أريد، ال أستطيع، لن افعل -٧٧
 يستطيع أن يشري إىل األخطاء السخيفة يف الصورة -٧٨
 ت، جد، جدةيستعمل كلمات أخ، أخ -٧٩
 يقول الكلمة النهائية يف التناظر العكسي -٨٠
 خيرب قصة مألوفة بدون استخدام صور للتلميحات -٨١
 يسمي الصورة اليت ال تنتمي إىل فئة معينة -٨٢
 خيرب أن كانت الكلمتني على نفس الوزن والنغمة أم ال -٨٣
 .)……هي تريد أن حتضر ألن (يستعمل مجل مركبة  -٨٤
 اليا أو خافتايستطيع أن خيرب إذا كان الصوت ع -٨٥
 
 

 : سنوات٦ – ٥العمر 
 
 يستطيع اإلشارة إىل بعض، كثري، عديد من -٨٦
 خيرب العنوان -٨٧
 يقول رقم التليفون -٨٨
 يستطيع اإلشارة إىل اكثر، اقل، قليل -٨٩
 يقول نكت بسيطة -٩٠
 خيرب عن التجارب اليومية -٩١
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 يصف املوقع أو احلركة من ناحية البعد والقرب واالجتاه وفوق -٩٢
 تفسريجييب أسئلة ملاذا ب -٩٣
  أجزاء متسلسلة معا من قصة ويقوهلا٥ – ٣يضع من  -٩٤
 يوضع الكلمات -٩٥
 يستطيع أن يقول عكس -٩٦
 )سقطت البيضة؟(جييب أسئلة ماذا حيدث إذا   -٩٧
 يستعمل كلمة أمس وغدا مبعىن -٩٨
 يسأل عن معىن كلمات جديدة أو غري مألوفة -٩٩

 
 السلوكالفرق بني اختبار الصورة اجلانبية لتطور الطفل وقائمة اختبارات  - ٩

 
 :اختبار الصورة اجلانبية لتطور الطفل

   : مناطق٥ يقيس قدرات الطفل يف -١
 physical ageالعمر اجلسمي  -
 self help ageالعمر يف املساعدة الذاتية  -
 social ageالعمر يف املخالطة االجتماعية  -
 academic age) املعريف(العمر يف اال االدراكي  -
 communication age العمر يف اال االتصايل -

  مقنن-٢
  عند تطبيقه ترتل بلوكني أو صندوقني للطفل املعوق وبلوك واحد للطفل الطبيعي-٣
 يطـبق يف الـزيارة األوىل يف بداية السنة ملعرفة حالة الطفل وحتديد مناطق القوة والضعف عنده ويطبق أيضا يف اية                     -٤

 .لسنة التدريسيةالسنة ليحدد مدى التحسن الذي طرأ للطفل خالل ا
 . ال ميكن تطبيقه خالل زيارتني منفصلتني-٥
 
 
 

 :checklistقائمة اختبارات السلوك 
 :five core areas مناطق تعليمية ٥حتتوي على -١

 socializationاملخالطة االجتماعية  -
 cognitiveاال االدراكي  -
 languageاال االتصايل  -
 self helpاملساعدة الذاتية  -
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 motor احلركي اال -
 infant stimulationباإلضافة إىل التأثري على الطفل الرضيع  -

  غري مقنن-٢
أي نتيجة اختبار ) sheet( عـند تطبيقه نأخذ العمر العقلي الذي حصل عليه الطفل يف كل منطقة  يف قائمة التسجيل     -٣

 .الصورة اجلانبية
املهارات اليت يعرفها واليت ال يعرفها أي مناطق القوة والضعف           يطـبق يف الـزيارة الثانية وفيه حيدد مستوى الطفل و           -٤

 checklistعنده وجيب على املدرسة أن تراجع 
 

 ورقة النشاط - ١٠
 

 :حتتوي ورقة النشاط على اهلدف املراد تعليمه وتطبق يف الزيارة الثالثة للمدرسة وحتتوي على ما يلي
 child’s nameاسم الطفل  -١
 home teacher's nameاسم املعلمة املرتلية  -٢
 dateالتاريخ  -٣
 child’s ageعمر الطفل  -٤
 goal and its numberاهلدف ورقمه  -٥
 :وحيتوي على behavioral objectiveتقسيم أجزاء السلوك :  وتشتمل على what to teachماذا نعلم،  -٦

 whoاسم الطفل         *
 what will doاهلدف املراد تعليمه        *
 with what kind of helpاعدة نوع املس       *
 how wellعدد احملاوالت        *
 )إذا تعاون مبسك اليد أو مل يتعاون مبسك اليد( what to recordماذا نسجل         *
 place to workمكان العمل - : التعليمات وحتتوي على      *

 materialsاألدوات -   
 how to present materialsكيف تستخدم األدوات -   
 how to recordكيفية التسجيل -   
 how to reinforceكيف تشجع الطفل -   
 type of aidنوع املساعدة -   
 how many trialsعدد احملاوالت -   
 generalizationتدعيم اهلدف -   
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  base lineاخلط القاعدي  *
 post base lineنتيجة اخلط القاعدي       *

 . اختبارين تقوم ما املدرسة فقط وبدون تشجيع لكل هدف تعليمي تقوم بتنفيذه ومها ليس موقف تعليميومها عبارة عن
وفيه تسجل األم  نتيجة تعليمها للطفل خالل األسبوع وتقوم فيه بتشجيع :  recording of motherتسـجيل األم  *

 .الطفل وراء كل حماولة جناح
 

 behavior log السلوك ورقة تسجيل - ١١
 

 :وهي الصحيفة اليت تشرح خطوات تدريس األهداف للطفل ومن خالهلا تتعرف املشرفة على ما يلي
 
 .األهداف اليت قامت املدرسة بإعطائها لألم لتعليم طفلها حسب اخلطة التعليمية -١
 .تعرف املشرفة من خالهلا كل التطورات اليت حصلت للطفل -٢
 .مبا يتناسب مع قدرات الطفلتثبت للمشرفة أن املدرسة تقوم بتبسيط اهلدف  -٣
 .تساعد على التعرف على املشاكل وحتديد خطط املستقبل -٤
 .تساعد املشرفة على معرفة ما إذا كانت املدرسة تنوع يف األهداف املعطاة للطفل من املناطق التعليمية املختلفة -٥
ية من خالل الكتابة يف خانة      تسـاعد املشـرفة يف معرفة مدى مشاركة األم يف تنفيذ األهداف ووضع اخلطة التعليم               -٦

 .املالحظات أن هذا من اقتراح األم
 

 :تقييم نشاط املدرسة املرتلية
 مرات يف السنة أو حسب حاجة املدرسة للتقييم ومن قبل           ٣يـتم تقيـيم املدرسة املرتلية من قبل مديرة الربنامج حوايل            *

رض منها متابعة طريقة عمل املدرسة يف توصيل املعلومات         املشرفة مرة كل شهر تقريبا، وقد تتم زيارات تقييمية أخرى الغ          
 :لألم والطفل وتدور حول طريقة

 .إعداد املدرسة لورقة النشاط -١
 .إعداد األدوات الالزمة للتنفيذ -٢
 .طريقة التنفيذ ومدى التزام املدرسة ببنود الزيارة املدرسية -٣
 .التفاعل بني املدرسة والطفل واألم -٤
 مالحظات عامة -٥
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 weekly reportاألسبوعيتقرير ال - ١٢
 

 :يشتمل على
 
 .اسم الطفل، اسم املدرسة، اسم املشرفة، التاريخ -١
يقصد ا مالحظة األسرة على الطفل أثناء تطبيق النشاط خالل تدريسه يف األسبوع املاضي وما      : مالحظـات األسرة   -٢

 حبيث يتمشى مع مقدرة الطفل أو رمبا هـي مقترحاا إذا اقترحت شيء، وهل اقتراح األسرة يف حدود املعقول أم ال            
 .تضع املدرسة هذا االقتراح يف اخلطة التعليمية القادمة فقد تقترح األم تعليم طفلها عدم ضرب أوالد اجلريان مثال

وتذكر املدرسة فيه مدى تعاون األم وكيفية تقبلها للزيارة من حيث احترام موعد الزيارة،              : مالحظات املدرسة املرتلية   -٣
 . جتاوب الطفل مع املدرسة أو عدم جتاوبه، وعم إذا كان البيت مهيأ للتدريس أم الومدى

وهي مفيدة جدا للمدرسة فقد يكون طفل ما مريض ويزور األسبوع كل شهر             : احلالـة الصـحية للطفل والسلوك      -٤
ري والتدليك والتمارين   بسبب الربو يف صدره فهذا يفيد املدرسة يف وضع اخلطة التعليمية فال ختتار أنشطة القفز واجل               

ويشمل أيضا مالحظة املدرسة حول سلوك      .الرياضـية غـري املناسبة وان تقلل احملاوالت حىت ال ترهق صحة الطفل            
 .الطفل فقد يكون مثال عنيد أو قليل التركيز أو كثري احلركة

لقاعدي له ووسيلة نوع اهلدف مث اهلدف املراد تعليمه واخلط ا: جـدول األنشـطة الـيت تـركت عند األم وتشمل        -٥
 .التشجيع وهل هو نشاط جديد أم مستمر

 in-service day: يوم االجتماع األسبوعي
 
 :هو يوم االجتماع األسبوعي يتم دوريا يف يوم حمدد حيث جيتمع اجلميع لبحث اآليت*
 .حبث طرق تدريس وتنفيذ األهداف اليت تساعد على تاليف مشكالت معينة -١
 .بل من حيث تنفيذ األنشطة ومناقشة ورقة تسجيل السلوكيتم التخطيط لألسبوع املق -٢
 .العمل على تكملة األوراق املكتبية مع املشرفات -٣
 .طلب زيارات متابعة وحل مشاكل من قبل اإلدارة من مديرة أو مشرفات -٤
 .املشاكل اليت تواجه املدرسات من حيث انتظام األهل -٥
 .ة املواصالتاملشاكل اليت تواجه املدرسات من حيث التنقل وسهول -٦
 .يف كل شهر ساعة سعيدة لذكر قصص النجاح لتشجيع اجلهود الفردية -٧
 

 حماضرة التدليك والتمارين الرياضية -١٣
 
حيتاج مجيع األطفال كبارا وصغارا للتدليك سواء كانوا معاقني أو غري معاقني وخيتلف التدليك من طفل آلخر وفقا حالته                 -

 .الصحية
 :عند التدليكلذلك جيب مراعاة ما يلي -
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ألن التدليك يهدئ  " قبل أوقات النوم إما صباحا أو مساءا      "مـراعاة الـوقت الـذي تقوم فيه األم بالتدليك للطفل             •
 .أعصاب الطفل وينشط الدورة الدموية

 .أن تكون الغرفة جيدة التهوية لتدليك الطفل كذلك عدم وضعه يف تيار هوائي •
 .ليها لتنفيذ التدليك بأمان وراحةوضع فرشة مرحية على األرض لتضعي الطفل ع •
 .إحضار مسجل أو راديو لسماع موسيقى هادئة كي تساعد على دئة أعصاب الطفل •
 .إحضار زيت للتدليك أو كرمي أو بودرة مع مراعاة عدم تدفئة الزيت قبل التدليك •
 .عدم تدليك الطفل من فوق املالبس •
ون التركيز يف تدليك الطفل على إصبع اإلام اكثر من األصابع           مراعاة الدقة والبطء والرفق عند تدليك الطفل ويك        •

 .األربعة الباقية وحبركة دائرية
جيـب تشجيع الطفل ولكن بدون تصفيق ألن التصفيق يساعد على تنشيط الطفل أكثر لذلك يشجع الطفل بالربت                   •

 .على الظهر واملسح على الرأس والتقبيل واملداعبة أو االبتسامة
 .طفل الذي أجريت له عملية إال بعد استشارة الطبيب ومساحه بذلكعدم تدليك ال •
يف أوقـات الشـتاء جيـب تدفـئة الغرفة عند تدليك الطفل حىت ال يتسبب هذا يف مرض الطفل أو مراعاة إغالق                        •

 .الشبابيك واألبواب
صاب مع مراعاة عدم    جيـب مراعاة إعطاء الطفل مترين تدليك مث مترين رياضي وذلك لعدم إرهاق الطفل والعضو امل                •

 .هدفني تدليك لليد أو هدف تدليك ومترين للرجل: إعطاء عدة أهداف لنفس العضو مثل 
ال حتـاول املدرسـة أن تقـوم بتدلـيك الطفل يف هيجانه أو صراخه أو بكاءه ألنه يدل على عدم راحة الطفل من                       •

 .احلركات أو التدليك وعليها التوقف فورا
ب بأي حال من األحوال ألنه قد يزيد إصابته فمثال طفل يده ملتوية لليمني فال حتاويل         عـدم الضغط على اجلزء املصا      •

 .جذا إىل اليسار بشدة
يف حالة التدليك على املدرسة أن تكون يف منتهى الرقة واحلنان ويظهر ذلك على وجه الطفل وامحرار اجلسم إذا زاد                     •

 .الضغط على جسم الطفل
األم تقوم بنفس طريقة التدليك أو التمرين الذي تنفذه املدرسة وتلفت نظرها إىل             علـى املدرسـة أن تتأكد من أن          •

 .ذلك
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