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 استبيان مهارات اللغة األولية

pre skills checklist 

 

 :العمر :                                                              االسم 

 :الفاحص                                              :               التاريخ 

 

 ٌنبغً وضع العالمة المناسبة أمام العبارة المالئمة 

 × مهارات اللغة األولية 

 ٌنتبه الطفل حٌنما تلعب معه 

 ٌستجٌب الطفل عندما تقوم بتقلٌده 

 كات الجسمٌندمج الطفل فى األلعاب مستخدم االتصال البصري وتعبٌرات الوجه وحر 

 (خذ / هات ) الطفل أللعاب األخذ والعطاء مستخدمة كلمات  بٌستجٌ 

 (التصفٌق المتبادل ) ٌستجٌب الطفل مع العاب االختفاء والظهور والعاب الٌدٌن  

 ٌستجٌب الطفل مع األلعاب الجسدٌة 

 ٌستجٌب الطفل مع قصص االطفال وأناشٌدهم 

 (التظاهر بإعداد شًء حقٌقً )ٌستجٌب لتسلسالت اللعب الرمزي  

 ٌستخدم أصوات ساكنة ومتحركة لتلبٌة طلبه 

 (بٌب اى سٌارة )ٌستخدم األصوات بشكل هادف  

 ٌصدر حركات بالفم أثناء اللعب 

 ٌالحق الشًء المتحرك 

 ٌنظر لألسفل عند سقوط شًء 

 ٌبحث عن األشٌاء المخبئة وٌتنبأ بمكانها 

 الشخصٌةٌستطٌع تمٌٌز أغراضه  

 إذا أراد الشًء ٌعرف مكانه 

 ٌدرك اثر النار والحرارة 

 ٌمٌز صوت اإلنسان عن األصوات االخري 

 ٌقلد األصوات الصادرة عن األلعاب 

 ٌربط الصوت بمدلوله 

 ٌستجٌب السمه 

 ٌستطٌع فهم الكالم المسموع 

 ٌستطٌع التعرف على الصور 

 ٌستطٌع مطابقة الشًء بصورته 

 ٌستطٌع مطابقة الصورة بالصورة 

 ٌستطٌع تقلٌد صورة فعل ما 

 

 بعد التطبٌق ٌتم تحلٌل النتائج ودراسة المهارات األولٌة الضعٌفة واختٌار ما ٌناسبها من أنشطة لتقوٌتها*

 

 إعداد                                                                                                                           

 اخصائى تخاطب

 مصطفى معبد العظٌ



Slp : Abdelazim Mustafa 

 

Per-skills for language program 

 للغة األوليةبرنامج املهارات 

 

 المعرفً اإلدراكًحسب نظرٌة بٌاجٌة للتطور علً تم وضع البرنامج  :البرنامج  فكرة

 تطوٌر اللغةل إدراكٌةمفاهٌم وتراكٌب  كسابتأسٌس قاعدة إل :هدف البرنامج 

 الحاالت الشدٌدة :فئة البرنامج 

 

 : والسمعية المهارات البصرية أوال -1

 :بصرية  -

 مشترك لشًءاالنتباه  - أ

 األشٌاء إلىالنظر  - ب

 تأسٌس تواصل بصري - ت

 :سمعية  -

 ٌستجٌب لسماع األصوات البٌئٌة المختلفة - أ

 ٌستجٌب لسماع مقطع صوتً أو كلمة أو اسم - ب

 م –ش  –س  –إي  –آآآ : ٌدرك األصوات  - ت

 والكالمٌة ٌدرك توقف األصوات البٌئٌة - ث

 

 المشتركة األفعالثانيا  -2

 أفعالهقوم به الطفل وقلد اشترك فى اى شًء ٌ - أ

 ٌكون هادف أنحثه بما ٌتناسب مع قدراته على  - ب

 :كان ضعٌف جدا استخدم معه  إذا -

االبتسام ، النظر ، الهز ، الثرثرة ، الهمهمة ، الضحكة ، البكاء ، الدحرجة ، الزحف ، الرقص 

 واللعب  واألشخاصالحٌوانات والمواصالت  أصواتوالغناء ، وتقلٌد 

ٌكون مشابه  أنالبد  األخرالنشاط  إلى، عند االنتقال  أخربنشاط  أبدءعندما ٌعً المشاركة  -

 التصفٌق مع الغناء ، ضرب القدم مع الرقص : مثل  لألول

 لعب هادف إلىاللعب معك تستطٌع تحوٌل ما ٌفعله الطفل  بإمكانهعندما ٌصبح  -

-  

 المتناوبة األفعالثالثا  -3

 :، وٌتم تنمٌتها من خالل األلعاب التالٌة  المشتركة لألفعال طبٌعًتطور  هًالمتناوبة  األفعال

 لعبة االختفاء والظهور .1

 والعطاء األخذبة لع .2

 والخلف لألمامالسٌر  .3

 واألصابعالعاب الٌدٌن  .4

 العاب الجسد .5

 وقصص أناشٌد .6

 اللعب الرمزي .7
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 الشيءرابعا مفهوم  -4

 أساسٌةلهذا المفهوم ثالث عناصر 

 : الشيءثبات  - أ

 .هو أن ٌدرك الطفل أن الشًء موجود وال ٌتغٌر بتغٌٌر المسافة ، االتجاه او الظل 

 :أنشطة تدريبية 

فى أماكن فى األماكن الخاصة بها ، ثم غٌرها ( حقٌبة ، جاكت ) اظهر للطفل ممتلكاته الخاصة  -

 بأماكن أخري ، وعلٌه أن ٌدرك أنها نفسها لم تتغٌر 

 تدرٌبات الشًء وظله -

شراب ، أحذٌة ) أكواب ملونة ، صور ملونة ونفسها ابٌض واسود ، أزواج : األشٌاء المتشابه  -

ٌجد المشابه له ، فى البداٌة تكون متطابقة ثم نقلل  أنشًء ونطلب منه نرٌه ال( ، قفازات 

 .التشابه تدرٌجٌا بتغٌر الشكل واللون 

 

 : الشيءدوام  - ب

 التعامل معه حالٌا أوموجود فى الزمان والمكان حتى ولو ال تستطٌع رؤٌته  الشًء أن إدراكهو 

مثل الكلمات هً  تنتقل وال تتغٌر ال شٌاءاأل أنمهم لتطوٌر اللغة حٌث ٌتعلم الطفل  الشًءدوام ) 

 (رموز تستخدم لألشٌاء 

 :أنشطة تدريبية 

على النظر وهى تسقط وٌتابع الشًء المتحرك لتحصل على دحرج كرة على طاولة وحثه : 1تدريب

 انتباهه ثم حثه على دحرجة الكرة

 دحرج كرة خلف الطفل وساعده على االستدارة وإٌجادها: 2تدريب

 اختبئ وساعد الطفل على رؤٌتك ومناداة اسمه حتى ٌأتً للبحث عنك: 3تدريب

 تغطٌة األلعاب واألشٌاء: 4تدريب

 

 : الشيءهوية  - ت

 (تمٌٌز األشٌاء فى غٌر بٌئتها وغٌر أمكانها ) هو إدراك أن الشًء ٌبقى نفسه من وقت ألخر 

 أن ٌتعرف على األشٌاء فى أكثر من موقف وٌدرك أنها نفسها :تدريب 

 

 خامسا مفاهيم العالقات -5

 استخدم العاب الظهور واالختفاء والتكرار -

 استخدم انظر ، استمع ، ما هذا ؟ -

 الملعقة لألكل ، الكأس للشرب ، السرٌر للنوم: ربط شٌئٌن معا  -

 

 والتأثيرسادسا السبب  -6

 استخدم األلعاب المصورة للصوت -

 ذات الحركة"       "        -

 التً تحدث أثرا مرئٌا"       "        -

 التً تفتح وتغلق"       "        -

 التً تتناسب مع بعضها"       "        -
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 التقليد الحركي -7

 ٌنفذ التعلٌمات البسٌطة التً ٌصاحبها إٌماءات  -1

 ٌقلد وٌحاكى اإلٌماءات والحركات  -2

 األسفل /ٌستطٌع تقلٌد رفع الٌدٌن إلى األعلى   - 3      

 

 التقليد الصوتي -8
 

  اآلخرٌنمن  ٌسمعهتكرار صوت  -1

 مرات  ثالث أوٌكرر مقطع مرتٌن  -2

 ٌقلد أنماط نغمات أصوات اآلخرٌن  -3

 ٌدمج مقطعٌن صوتٌن مختلفٌن فى اللعب اللفظً  -4

 

 

 

 إعداد                                                                                                                           

 اخصائى تخاطب

 مصطفى معبد العظٌ

 


