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 :مقدمة

متالزمة دوان عبارة عن شذوذ كروموزومي يتميز بوجود كروموزوم زائد في 

ات الجينات وٕالى نمو غير طبيعي، يغب، هذا الكروموزوم يؤديإلى زيادة لص21الصبغي 

ويعاني هؤالء  46كروموزوم بدال من  47األطفال المصابين بهذا الغرض يحملون 

 45ر ذهني إذ تتراوح نسبة الذكاء لهذه الفئة ما بين خاألطفال من تشوهات خلقية وتأ

على منحنى التوزيع الطبيعي للقدرة العقلية ويتميزون بخصائص ومالمح جسمية  70و

متشابهة نذكر منها حجم الرأس، الشعر الخفيف، عينان صغيرتان، األيدي واألقدام 

أو اإلنتاج، فاللغة  قصيرة، تعاني هذه الفئة من مشاكل لغوية سواء على مستوى الفهم

والكالم وسيلة هامة تساعد الفرد في عملية التوافق االجتماعي حيث هي وسيلة التفاهم 

بين األفراد وبها يعبرون عن رغباتهم وحاجاتهم، وتمثل عملية استخدام اللغة عند متالزمي 

دوان أهمية كبرى مثل أي شخص آخر رغم ما يعانونه من مشكالت معرفية، واستجابة 

هذه النقائص عند هذه الفئة يحاول األخصائيون في مجال األرطفونيا وعلم النفس التقليل ل

من هذه المشاكل من خالل توفير برامج تربوية تندرج ضمنها نشاطات مختلفة يحتل فيها 

اللعب بأشكاله المتعددة دورا مهما نظرا لعالقته باإلكتسابات المعرفية األولى، فحاولنا من 

عند ) الفهم واإلنتاج(بحث تسليط الضوء على أهمية اللعب في تنمية اللغة خالل هذا ال

  .حاالت متالزمة دوان مقترحين برنامج للعب يضم مجموعة من األلعاب الهادفة



 ح

) ميداني(وقد قمنا بتقسيم موضوع البحث إلى جانبين جانب نظري وجانب تطبيقي 

رتيب منطقي، حيث تطرقنا في ستة فصول تسير في تيتضمنان علما أن الجانبين معا 

الفصل األول إلى مدخل الدراسة ويتضمن الخلفية النظرية للدراسة، مشكلة الدراسة 

و كذا بعض الدراسات  يتها وأهميتها وأهدافها والمفاهيم اإلجرائية لمتغيرات الدراسةفرضو 

صرها ، وفي الفصل الثاني تطرقنا إلى ماهية اللغة بحيث تعرضنا إلى بعض عناالسابقة

تعريفها ووظائفها، وخصائصها، والنظريات المفسرة الكتسابها ومراحل نموها : نذكر منها

عند الطفل وأسباب اضطراباتها والعوامل المؤثرة في النمو اللغوي وأخيرا البرامج التربوية 

و تم  لذوي االضطرابات اللغوية أما الفصل الثالث فقد تعرضنا فيه إلى متالزمة دوان

وكذا الصفات الجسمية للطفل  تعاريف و األسباب و أنواع عرض داونتوضيح ال

المصاب بعرض دوان وكيفية تشخيص حالة عرض دوان وكذا خصائص المصابين 

والمهـاراتاإلدراكيـة والحركيـة لديهم، أما الفصـل الرابع فقـد تطـرقنا إلى ماهيـة 

ه، خصائصه، دوره في نمو أنواعه،أشكاله، مراحل نموه، النظريات المفسرة ل(اللعـب

الطفل، اللعب لدى المصابين بمتالزمة دوان، سبل مساعدة األطفال المصابين بمتالزمة 

  ).دوان، وأخيرا ما يجب مراعاته عند بناء البرامج واألنشطة للمصابين بمتالزمة دوان

أما الجانب التطبيقي فخص بالفصل الخامس والذي بينا فيه التناول اإلجرائي 

برنامج اللعب والبنود و الذي بينا فيه المنهج المتبع وعينة الدراسة وأدوات الدراسة، األول 

التناول ( المخصصة من االختبار اللغوي ألجل القياس، أما بالنسبة للفصل السادس
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والبعدي  القبلي  تم فيه عرض ومناقشة نتائج كل من االختبار التحليلي )اإلجرائي الثاني

  .لفرضية ثم الخروج بخاتمة ومجموعة من التوصيات واالقتراحاتوكذا مناقشة نتائج ا
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   ا�������

تعد اللغة من الخصائص التي ميز اهللا بها بني البشر ليتفردوا بها عن سائر مخلوقاته، 

اللغة منطوقة و مكتوبة لتحقيق االتصال و  استخداموحده هو القادر على  فاإلنسان

جنسه اختالف بياتهم كما انه يتم عن طريقها اكتساب الفرد للخبرات و  بأبناءالتواصل 

سهير محمد (لتطوير حياته و المشاركة في تحقيق التطور الفكري  الالزمة الماهرات

  ).11ص  2001سالمة شاش 

فقد قام العديد من الباحثين و العلماء بدراستها من بينهم جون بياجي  ألهميتهاو نظرا 

يعتمد بدرجة كبيرة في تطور العمليات المعرفية فالنمو المعرفي  اللغةالذي يرى ان تطور 

مراحل متمثلة في  أربععبر مراحل ترتبط بمراحل النمو المعرفي، التي تتطور خالل يسير 

المرحلة الحس حركية، مرحلة ما قبل العمليات، مرحلة العمليات الماحية و مرحلة 

  ).254ص 2003رافع و غول عبد الرحمان زغلول (العمليات المجربة 

الطفولة إلى المراهقة و تمثل كل و يوضح بياجي بان هذه المراحل منظمة و متعاقبة من 

مرحلة شرطا للمرحلة التي تليها، كما يمر بها كل األطفال في كل الثقافات، إال أنهم 

  ).1994سيد محمد طوي (يختلفون في سنوات دخولهم هذه المراحل 

كما قد يتأخر بعض األطفال في بلوغ هذه المراحل و ذلك نتيجة لعدة عوامل من بينها 

ي، حيث ا ناي خلل يمس العقل يؤدي إلى تأخر عقلي و هذا ما نجده عند التخلف العقل

في  أطوليستغرقون وقت  بأنهماستنادا على نظرية بياجي األطفال المتخلفين عقليا، 
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متخلف عقليا مهما كانت درجته  أليمن النمو العقلي كما انه ال يمكن  األولىالمراحل 

ة حيث يتوقف العقلي في مستوى ما قبل العمليات دمرحلة العمليات المجر  إلىالوصول 

" داون أزمة"حاالت التخلف العقلي شيوعا مثال  أكثرالحاالت و نجد انه من  أحسنفي 

حيث تتراوح معدالت ذكائهم ما بين الشديد و المتوسط، و السبب في ذلك اضطرابات 

 46م بدل ةكرموزو 47فيصبح لدى الطفل  21ناتج عن زيادة في الكرمزوم كرموزمي

، و نظرا الن النمو اللغوي مرتبط ارتباطا )19ص  2001 إبراهيمفيولت فؤاد (كرموزوم 

الذهني يؤثر على النمو اللغوي لديهم و بالتالي  المتأخروثيقا بالنمو العقلي فان هذا 

 يتأخرونو  ببطيءفهم يتطورون  األخرىفاالرتقاء اللغة يقع في مستوى اقل من القدرات 

  )نفس المرجع(المماثلين لهم في العمر الزمني  باألطفالاللغوي مقارنة  األداءفي مستوى 

حيث نجد لديهم كلمات و جمل محدودة مما يفسر عدم قدراتهم على التواصل و التعامل 

اآلخرين و هذا ينعكس بدوره على توافقهم الشخصي و االجتماعي و على هذا فان مع 

تباع استراتجيات خاصة في تعليمهم و تدريبهم و ذلك تحسين األداء اللغوي لديهم يتطلب إ

بالبعد عن المجردات و التركيز على األشياء المادية الملموسة، و يعد اللعب احد 

االستراتجيات الهامة التي تستخدم لتنمية و تحسين األداء اللغوي ألطفال متالزمي داون، 

بشدة من قوى الطفل حيث يرى بياجي ان اللعب نشء ذاتي و تعبير كامن ينبعث 

ينشا من داخل الطفل يعبر عن استجابته الذاتية التخيلية و ينمي قواه االبداعية فهو نشاط 

الفردية للبيئة، فاتصال الطفل باالشياء عن طريق مالحظتها و استعمالها و اللعب بها و 
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فحصها، و هو اكبر معين له يوقفه على معاني هذه االشياء و يساهم في اكسابه 

لتدريج لهذه المهارة اللغوية و حسن التعبير الكالمي، لهذا نجد عدة دراسات تناولت هذا با

ذهنيا لستهدفت مدى تاثير اللعب على النمو اللغوي و  نالموضوع لدى االطفال المتخلفي

التي استهدفت التعرف على " 1983كاسبي و رودر "من بين هذه الدراسات نجد دراسة 

طفال معاقا  20(طفل  40لنمو اللغوي المبكر و تكونت العينة من العالقة بين اللعب و ا

و قد اسفرت النتائج عن وجود ) طفال من العادين 20عقليا من فئة القابلين للتدريب و 

فروق بين االداء اللغوي قبل برنامج اللعب و بعده مما يدل على وجود عالقة قوية بين 

و التي استهدفت " 1982باتس و تراجليا "اللعب و النمو اللغوي، و نجد ايضا دراسة 

التعرف على فعالية العاب المنضمة الجماعية في اكتساب المهارات اللفضية لعينة من 

المراهقين المعاقين عقليا و اسفرت النتائج عن وجود فروق دالة احصائيا في االداء 

  .ا جديدالفظ 14اللغوي بين القياس القبلي ة البعدي حيث اكتسب المعاقون عقليا 

و بناءا على هذه الدراسات سنقوم باجراء دراسة جديدة حول هذا الموضوع بغية منا 

فائدة اللعب في تنمية لغة  التقرب من هذه الفئة اكثر و محاولة التعرف اكثر على

   متالزمي داون، فهل اللعب دور في تنمية اللغة لدى االطفال المصابين بمتالزمة داون؟

  :الفرضية العامةو فيما يلي سيتم اقتراح : صياغة الفرضيات

  اللعب دور في تنمية اللغة لدى االطفال المصابين بمتالزمة داون
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  الفرضية الجزئية 

   .بين القياسيين القبلي و البعدي إحصائياتهناك فروق ذات دالة 

  اختيار الموضوع  أسباب

  .و االحتكاك بها عن قرب من خالل الميدان أكثرالرغبة في معرفة هذه الفئة -

   .متالزمة داون ألطفالنقص اهتمام الباحثين و العلماء بدراسة البعد خاصة لدى -

  أهمية الدراسة

ان نقص القدرة العقلية لدى األطفال تؤدي به إلى صعوبة كبيرة في استعمال اللغة و بما 

ع فمن الضروري إذا االهتمام بتنميتها أنها أهم عنصر في التواصل بين األفراد في المجتم

من خالل عدة وسائل بما فيها اللعب و هذا ما دعانا إلى االهتمام بهذا الموضوع و 

  .محاولة إبراز دوره في تنمية اللغة لدى األطفال المصابين بمتالزمة داون

  هدف اختيار الموضوع

يعمل على تحسين مختلف التأكيد على ان اللعب ليس وسيلة للترفيه فقط و إنما نشاط -

  .جوانب النمو لدى األطفال

محاولة لفت نظر أولياء األمور خاصة األطفال المصابين بمتالزمة داون إلى مدى -

  فعالية اللعب في تنمية اللغة لدى أطفالهم 

إثراء الدراسات التي جاءت في هذا السياق و بشكل خاص عند األطفال المصابين -

  بمتالزمة داون

فت نظر مختلف المراكز و الجمعيات المختصة في التكفل بهذه الفئة بضرورة محاولة ل-

  تخطيط برامج بيداغوجية خاصة باللعب
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  .محاولة التوصل إلى نتائج عملية حول هذا الموضوع-

  )اجرائيا(ضبط المصطلحات 

عبارة عن نظام من الرموز الصوتية المتفق عليها في البيئة الواحدة، تهدف الى :  اللغة

  .التواصل و التعبير عن مختلف االفكار و المشاعر و االنفعاالت بين االفراد

هو نشاط يشتمل دائما على المتعة و البهجة و التسلية بالنسبة لالطفال الذين :  اللعب

  .ية او جماعية و يكون اما حرا او موجهايمارسونه، و قد يمارس بصغة فرد

هو خالل في االنقسام الكروموزمي يؤدي الى زيادة في الكروموزومات :  متالزمة داون

" 21"فينتج عنه بويضة مخصبة تحمل ثالث كروموزومات من الزوج " 21"من الزوج 

ي بدل اثنين و هذا ما يفسر مجموع االعراض التي تظهر على المصاب من تاخر نفس

  .حركي و تاخر عقلي و مظهر خارجي مشوه

  بعض الدراسات التي استهدفت دور اللعب في تنمية اللغة: الدراسات السابقة 

   1983دراسة كاسبي ورودر-1

التي استهدفت التعرف على العالقة بين اللعب الرمزي و النمو و اللغوي المبكر و تكونت 

طفل  20ا من فئة القابلين للتدريب، و طفال معاق عقلي 20(طفال  40عينة الدراسة من 

من العادين، و قد استغرقت النتائج عن وجود فروق بين األداء اللغوي قبل برنامج اللعب 

  .الرمزي و بعده مما يدل على وجود عالقة قوية بين اللعب و النمو اللغوي المبكر

اب المنضمة التي استهدفت التعرف على فعالية الع 1982دراسة باتس و زانزاجليا -2

الجماعية في اكتساب المهارات اللفظية الداللية لعينة من المراهقين المعاقين عقليا و 

أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا في األداء اللغوي بين القياس القبلي و 

  .لفظا جديدا مرتبطا 14ألبعدي حيث اكتسب المراهقون المعاقون عقليا 
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مقارنة فعالية استراتيجيات لعب الدور في تحسين  1984ن دراسة ماكدونيل و اخرو -3

األداء اللغوي لدى المعاقين عقليا القابلين للتعلم و ذلك بتدريبهم على لعب الدور في 

تحسين األداء اللغوي لدى المعاقين عقليا القابلين للتعلم و ذلك بتدريبهم على لعب الدور 

بين لعب الدور و تحسين األداء اللغوي فيما بالفصل و قد كشفت النتائج عن وجود عالقة 

   .يتعلق بمعاني المفردات و أسماء األشياء، و فهم المواقف و التعبير اللغوي

عن فعالية الدراما اإلبداعية في تحسين األداء  1988ريكرت و بلوسكت "دراسة -4

أطفال  9من  اللغوي و المهارات االجتماعية لدى األطفال المعاقين عقليا و تكونت العينة

قابلين للتعلم في العمر المرسي، طبق عليهم برنامج اللعب التمثيلي و استخدمت في ذلك 

عدة تقنيات مثل التمارين الحركية و األلعاب الجماعية و لعب الدور و توصلت نتائج 

الدراسة إلى وجود فروق بين األداء اللغوي القبلي و ألبعدي فيما يخص بتحسين مهارات 

اللفظي و التعبير و فهم المواقف و العالقات المتبادلة و تنمية المهارات التواصل 

  .االجتماعية و مفهوم الذات لدى األطفال المعاقين عقليا

دراسة مقارنة لنمو المهارات االجتماعية لدى المعاقين عقليا و  1992" شيرمان"دراسة -5

للعب الدور طبقا لشريط فيديو العاديين تبعا ألنشطة لعب الدور، حيث شاركوا في برنامج 

التعليمات و األوامر، تقبل النقد، و (مسجل عليه ادوار تتضمن ثالث مهارات اجتماعية 

و قد لسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا بين األداء ) التمكن من حل الخالفات

   .اللغوي قبل البرنامج و بعده فكان تحسن هذا األداء أكثر صوتا

  

  



ا��� ا����ي �� ا����                                                                 
	��ا���� ا�  

 

7 

 

  .تمهيد

 .تعريف اللغة -1

 .وظائف اللغة -2

 .خصائص اللغة -3

 .نظريات المفسرة الكتساب اللغة -4

 .مراحل النمو اللغوي عند الطفل -5
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  :تمهيد

إستعداد فطري إلكتساب مجموعة من القدرات من بينها إن اإلنسان يولد و لديه   

القدرة اللغوية حيث أن هذه األخيرة يولد بها و يكون لديه إستعدادإلكتسابها، و هذا 

االستعداد يحفز بتوفر مجموعة من الشروط و العوامل من بينها العوامل البيولوجية 

ية كاألسرة بالدرجة األولى، كأجهزة النطق و الحواس و العمر الزمني و عوامل أخرى بيئ

و األفراد المحيطين بهم أي أن العوامل لها دور كبير في إكتساب و نمو و تطور اللغة 

عند الطفل و ذلك منذ والدته و هذا ما سوف نتحدث عنه في فصلنا هذا و المتضمن 

ر بها تعريف اللغة و وظائفها و أهم النظريات المفسرة إلكتساب اللغة، و المراحل التي يم

الطفل لنمو لغته باإلضافة إلى ذكر العوامل التي تؤثر في هذا النمو و قمنا بوضع 

برنامج تربوي لذوي اإلضطرابات اللغوية و في األخير قمنا بوضع ملخص حول هذا 

  .الفصل
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 :تعريف اللغة -1

  :تعريف اللغة في اللسان العرب بالشكل التالي: لغة) أوال

. لغات، لغى: لغو من لغا إذا تكلم، و هي فعلة من لغوت أي تكلمت، و جمعها :أصلها

إبن منظور، . (ووحدوها على أنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم

  )291ص2003

أو في علم التربية أو . لقد Sاجتهد العديد من العلماء سواء في علم النفس :إصطالحا) ثانيا

في تقديم تعريفات كثيرة للغة و سنعرض لبعض هذه ... في علم اإلجتماع أو علم اللغة

  .التعريفات

  :التعريفات

على أنها أداة إتصال و تعبير تحتوي على عدد من الكلمات " ديوي"فقد عرفها 

  .بية، تساعد على نقل الثقافة و الحضارة عبال األجيالبينها عالقات تركي

إستخدام منظم للكلمات من أجل "فقد عرفها على أنها  2003سنة " ستيرنبرغ"أما 

 2006محمد عوض الترتوري، محمد فرحان القضاة، ". (تحقيق اإلتصال بين الناس

  ).61ص
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تعبيرية  نظام إصطالحي مؤلف من رموز) 1910(فاللغة كما يشير خلف اهللا 

 2003عبد الحميد سليمان . (وظيفتها النفسانية أن تكون أداة للتخاطب بين األفراد

  ).15ص

 :وظائف اللغة -2

في إستنباطه لوظائف اللغة على العناصر األساسية المشتركة " جاكبسون"إعتمد 

لنظرية اإلتصال المتمثلة في المرسل، المستقبل، القناة، الرمز، الرسالة و المرجع كل 

  :نصر من هذه العناصر وظيفة معينةع

 .تخص المتكلم: وظيفة تبليغية - 

المرسل (تتعلق بالنداء على اآلخر و هي متعلقة بالمخاطب : وظيفة وجدانية - 

 ).إليه

 .و فيها يتم اإلهتمام ببنية الرسالة اللسانية في حد ذاتها: وظيفة شعرية أو جمالية - 

 .الصوتية في الحالة الكالممتعلقة بالقناة مثل النغمات : وظيفة تحقيقية - 

 .متعلقة بالمرجع و فيها يتم الرجوع إلى تحليل و شرح ما تم قوله: وظيفة مرجعية - 

إلى جانب هذا نجد الوظيفة . تخص الرمز في حد ذاته: وظيفة شبه لسانية - 

 .)16-15ص2009أ محمد حوله، . (النفسانية المتعلقة بالتفكير
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 :خصائص اللغة -3

اللغة فيمكن إيجاز أهم الخصائص التي أجمع عليها العلماء لقد تعددت خصائص 

  :في النقاط التالية

 .اللغة تعتبر من أهم وسائل اإلتصال بين الناس - 

 .اللغة معاني محددة وواضحة في المجتمع الذي يتحدث فيه أفراده بتلك اللغة - 

 .اللغة تعبير عن خبرات اإلنسان و معارفه و تجاربه - 

محمد عوض الترتوري، (بعوامل الوراثة و سالمة أجهزة النطق، اللغة تتأثر اللغة  - 

 ).62-61ص  2006محمد فرحان القضاة 

 2007محمد حولة (اللغة نشاط يتأسس على مستوى قطبين، متكلم و مستمع  - 

 ).33ص

 ).64ص 2003حنفي بن عيسى (االغة قابلة لتغيير و التبدل  - 

لتأليف الوحدات و تنطلق من  لغة اإلنسان مركبة تتألف من وحدات، ز من قواعد - 

 .حرف إلى كلمة ثم جملة

تتنوع لغة اإلنسان بتنوع الجماعات التي تستخدمها بفعل عاملي الزمان و المكان  - 

 ).13ص  1990جمعية سيد يوسف (

اللغة هي نظام يتم من خالله ترجمة األفكار و المشاعر و اآلراء، و نقلها إلى  - 

غير الصوتية أو غير المنطوقة و التي  اآلخرين من خالل الرموز الصوتية و
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رافع ... (تشمل اإلشارات و اإلماءات و الصور و الحركات الجسدية و التعبيرية

 ).35ص 2003النصير زعلول، عماد عبد الرحيم زعلول، 

 .اللغة معبرة عن قوة التماسك بين أفراد األمة، فهي أحد مقوماتها - 

رد فبعض القبائل العربية لديهم أكثرمن تتأثر اللغة بالمجتمع الذي يعيش فيه الف - 

محمد عوض الترتوري، محمد فرحات (عشرون كلمة تدل على معنى الثلج، 

 ).62ص 2006القضاة 

 :نظريات المفسرة إلكتساب اللغة -4

  :تعددت نظريات إكتساب اللغة و يمكن تصنيفها إلى مايلي

، و يؤكد أن تطور أحد رواد هذه النظرية" بياجيه"يعد : النظرية المعرفية) أوال

وسام علي . (، نتيجة التفاعل بين الطفل و البيئة)86ص  2008نايفة قطامي (اللغة 

و هذا التطور يرتبط ارتباطا وثيقا بالنمو المعرفي، حيث أن تطور ) 39ص 2008حسن، 

اللغة عند األفراد يعتمد إلى درجة كبيرة على تطور العمليات المعرفية لديهم، فهو يؤكد أن 

لمات و الجمل ال تظهر لدى األطفال إال بعد تحقيق نوع من النمو المعرفي، يتمثل في الك

إدراك ووعي المفاهيم التي تمثلها الكلمات، فالنمو المعرفي، يتزامن مع النمو العقلي و 

يؤثر كل منهما باآلخر، فاللغة عملية وظيفية إبداعية تتوقف على قدرة الفرد على تمثل 

  .ئيةعلى الخبرات البي
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أن النمو اللغوي يسير عبر مراحل ترتبط بمراحل النمو المعرفي " بياجه"و يرى 

  :األربعة و هي

و تبدأ من الوالدة حتى نهاية السنة الثانية، و يشكل : المرحلة الحس حركية )1

 .اإلتصال الحسي المباشر باألشياء و الفعل و الحركة

لسابعة، و فيها يتحدث تطور كمي تمتد من السنة الثالثة ل: مرحلة ما قبل العمليات )2

 .و نوعي على الحصيلة اللغوية للطفل

و تمتد من السنة الثامنة حتى السنة الحادية عشر، و : مرحلة العمليات المادية )3

 ...فيها تتسع الدائرة اللغوية لدى الطفل و تزداد عدد مفرداته و التعقيد في الجمل

الثانية عشر و ما بعدها، و تتميز هذه و تمتد من السنة : مرحلة العمليات المجردة )4

المرحلة بقربها من لغة الراشدين، أي يصبح الطفل قادرا على إدراك المفاهيم 

 254ص من  2003رافع النصير الزغلول، عماد عبد الرحيم الزغلول، (المجردة

 ).256إلى 

" تشومسكي"صاحب هذه النظرية هو العالم األمريكي  ):اللغوية(النظرية الفطرية) ثانيا

  ).93، ص 2008نايفة قطامي (

و يرى أن اللغة هي بمثابة إستعداد فطري داخلي و هي تخصصية بشرية، و إن 

هذا اإلستعداد هو بمثابة خريطة تساعد الفرد على السيطرة على الرموز و اإلشارات 
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ة بها، و تمكنه من إنتاج األصوات و تعلم الصوتية القادمة و إعطاؤها المعاني الخاص

  .القواعد البنائية و ذلك من خالل عدد فرص التفاعل مع البيئة أو الخبرة

و يطلق تشومسكي على األلية الفطرية التي تولد مع األفراد اسم أداة اإلكتساب 

 Languageاللغوي أو ما يعرف بآلية التوليد اللغوي و يؤكد أن اإلستعداد البيولوجي 

acquisition device.  

ليس بالضرورة أن يؤدي إلى إكتساب اللغة على نحو آلي أتوماتيكي إذ البد من 

رافع زغلول عماد (التعرض إلى سماع األصوات اللغوية لتسهيل عملية إكتسابها و تعلمها 

  ).250ص 2003عبد الرحيم الزغلول 

يرى أنه يمكن تحديد و فهم  "فيجوتسكي"من أشهر روادها : النظرية اإلجتماعية) ثالثا

اللغة من خالل البيئة اإلجتماعية التي ولد فيها الطفل، و النماذج اللغوية المتاحة له عبر 

  ).67ص  -200محمد عوض الترتوري، محمد فرحات القضاة، (هذه البيئة 

و يعد النشاط اإلجتماعي في المحيط الذي يعيش فيه الطفل، هو أساس فهمه و 

ه الذهنية و اللغوية، كما يفترض أن اللعب أحد الوسائل الضرورية لتطور تحليله و أدات

  ).90ص  2008نايفة قطامي، . (اللغة و التفكير

كما يرى فيكوتسكي أن األطفال الصغار يبدؤون في التنمية الكالم بدون أن يفهموا 

اخلي و أن الهدف منه هو أن يتواصلوا مع اآلخرين، فإنهم ينمون نوعا من التواصل الد
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الذي يصبح تدريجيا مرتبط بالتواصل الخارجي، و من هنا ينظر إلى اللغة كوسيط هام 

فالغة تتطور في البداية بسبب حاجة الطفل إلى التواصل مع الناس . بين التعلم و التطور

في البيئة المحيطة به، و في خالل تطور الطفل، فإن اللغة تتحول إلى كالم داخلي، أي 

محمد عوض الترتوري، محمد فرحان . (خلية تعمل على تنظيم أفكارهيصبح عملية دا

  ).68-67ص  2006القضاة 

تنظر هذه النظرية أن السلوك اللغوي هو متعلم كأي سلوك : النظرية السلوكية )رابعا

اإلشتراط "أحد رواد هذه النظرية، و تعد نظريته المعروفة بنظرية " سكتر"آخر، و يعد 

لنظريات السلوكية شمولية في تفسيرها لعملية إكتساب اللغة، فهو من أكثر ا" اإلجرائي

يفترض أن عملية اكتساب اللغة، تتم من خالل مجموعة مبادئ اإلشتراط الكالسيكي و 

اإلجرائي و ال سيما التعزيز و العقاب و التمييز و التعميم، حيث أن اإلستجابات اللفظية 

إلستجابات غير الصحية، و يكون هذا من قبل الصحية يتم تعزيزها، في حين يتم إهمال ا

الوالدين أو المعلمة، و بالتالي يتم تشكيل السلوك اللغوي للطفل، كما أن المحاكاة و تقليد 

  .الطفل لألصوات اللغوية التي يسمعها في بيئته، تعد دافع له لإلكتساب سلوكه اللفظي

  :مراحل النمو اللغوي عند الطفل )5

و نموها ال يتم على النحو المفاجئ و عشوائي، و لكن  إن عملية إكتساب اللغة

رافع نصير الزغلول، عماد عبد : (يمر عبر مراحل متسلسلة و مترابطة و تتمثل في مايلي

  ).248إلى  240ص من  2003الرحيم الزغلول، 
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و تشمل السنة األولى من عنر الطفل، و يمكن تقسيمها : مرحلة ما قبل اللغة) أوال

ص  2006محمد عوض الترتوري فرحان القضاة، : (كال و هي كاآلتي إلى أربعة أش

69.(  

تبدأ هذه المرحلة منذ الوالدة، حيث أن عند والدته يقوم بإصدار : مرحلة الصراخ  ) أ

أول صرخة و تسمى بصرخة الميالد، ثم تتبعها صرخات متنوعة متمثلة في 

ة اإلتصالية حيث يعد الوسيل) 62ص  2005نجم الدين علي مردان، (البكاء، 

محمد عوض الترتوري، .( الوحيدة غير المتعلمة، التي يستطيع الطفل ممارستها

و عن طريقها يمكن أن يعبر عن إحساسه ) 69ص  2006محمد فرحان القضاة، 

 2003حنفي بن عيسى، ....(بالجوع، أو األلم أو إنزعاجاته من األشياء أو فرحه

 ).130ص 

متداد للمرحلة األولى، و المناغاة في البداية ما هي هذه المرحلة إ: مرحلة المناغاة  ) ب

إال أصوات عشوائية، و تمرينات نطقية نتيجة النمو العضلي للفم أو هي لعب 

لفظي، و الطفل يجد لذة و متعة أثناء إصداره لهذه األصوات، ثم تتطور هذه 

يها األصوات من مرحلة األصوات العشوائية إلى المرحلة التجريبية، حيث يقوم ف

بإدراك تنوع األصوات، و كيفية إخراجها و الربط بينها و بين طرق إخراجها، و 

ذلك عن طريق إستجاباته للغة أمه و الناس المحيطين به، أثناء حديثهم و 
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نجم . (محاوراتهم و إبتساماتهم و مالعباتهم له فيتفاعل نفسيا وّ إجتماعيامعهم

 ).65ص  2005الدين علي مردان، 

حنفي بن عيسى، (بعد إجتياز الطفل لمرحلة المناغاة، يحاول تقليد : ليدمرحلة التق  ) ت

الكلمات التي يسمعهامن حوله، تعد هذه المرحلة من أهم ) 137ص 2003

المراحل في بناء أساس تعلم اللغة، و هذا التقليد يكون غير مفهوم و غير واضح، 

ل يشعر من إال في نطاق ضيق من المحيطين به، و لكن رغم هذا فإن الطف

خاللها بالفرح ألنه يتكلم لغة الراشدين، و تصبح تتغير هذه األصوات باستمرار و 

نجم الدين علي . (تعتدل، حتى تتقرب تدريجيا من األصوات التي ينطقها البالغين

 ).67ص  2005مردان، 

  :ولقد أشار بعض العلماء إلى أن هناك أربعة أشكال للتقليد

 ).الإرادي(و التقليد غير المقصود ). اإلرادي(التقليد المقصود  .1

 .التقليد مع الفهم أو بدون فهم .2

 .التقليد الفوري العاجل أو التقليد المؤجل .3

 2002أنسى محمد أحمد قاسم، . (التقليد الحرفي الدقيق، أو التقليد غير الدقيق .4

 ).125-124ص 

هي مرحلة تسبق مرحلة النطق بالكلمات و تظهر هذه في : مرحلة اإليماءات  ) ث

نهاية السنة األولى من عمر الطفل، بحيث يستخدم هذه اإليماءات كوسيلة 
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و من أمثلة عن ) 69ص  2005نجم الدين علي مردان، . (لإلتصال مع األفراد

 :ذلك مايلي

 .عإبعاده للرأس و الفم عن ثدي األم و إخراج الطعام تعبيرا عن الشب - 

 .مد ذراعه و إبتسامته للبالغ تعبيرا عن رغبته في أن يحمل - 

 .حركته العنيفة أثناء تغيير المالبس تعبيرا عن رفضه لهذه العملية - 

وتختفي هذه اإليماءات تدريجيا عند منتصف السنة الثانية، ألنها تكون أقل فائدة 

ءات بشكل محدود عند حينما يكون المستمع بعيد عن النظر، كما أنه يتم فهم هذه اإليما

أنسي محمد أحمد قاسم، (الراشدين، فعلى الوالدين أن يميلوا إلى تشجيعهم لإليماءات 

  ).135إلى  129ص من  2002

إن المرحلة ما قبل اللغوية ما هي إال إستعداد، و تهيؤ : المرحلة اللغوية) ثانيا

و ) 139ص  2003ى، حنفي بن عيس. (الطفل لدخوله المرحلة اللغوية بأتم معنى الكلمة

تبدأ هذه المرحلة مع دخول الطفل سنته الثانية، و يمكن أن نتناول هذه المرحلة في النقاط 

  ).70ص  2006محمد عوض الترتوري، محمد فرحان القضاة، : (الثالثة التالية

أنسي أحمد (تبدأ هذه المرحلة حينما ينطق الطفل أولى كلماته : مرحلة الكلمة  ) أ

و عادة ما تربط هذه الكلمات بحاجاتها و رغباتها و ) 133ص  2002قاسم، 

و ...) ماما، بابا، عمو، حليب، عصير، أخرج(مشاعرها و هذه الكلمات، 

لكينعرف أن الطفل بدأ يتكلم بصورة حقيقية عندما يكون أوال كالمه أو كلماته هذه 
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يفهم هو واضحة و مفهومة للجميع، و ليس لألم فقط أو المقربين منه، و ثانيا أن 

  .ما يقول، و يعرف األشياء التي تدل عليه

في هذه المرحلة يصبح الطفل يستخدم كلمة واحدة، و : الجملة–مرحلة الكلمة   ) ب

محمد . (هذه الكلمة تدل على عدد األشياء، أو األحداث أو الظواهر المحيطة به

بمعنى ينطق الكلمة، ) 71ص  2006عوض الترتوري، محمد فرحان القضاة، 

أو بابا " بابا قد جاء"أو " أريد بابا"قد تعني " بابا"مثل . وظيفة الجملة الواحدةتؤدي 

 ).134ص  2002أنسي أحمد قاسم، " ...(انتبه إلي

تبدأ هذه المرحلة مع نهاية السنة الثانية، و تتميز بتطوير الطفل : مرحلة الجملة  ) ت

كلمات أساسية للجمل القصيرة و البسيطة، حيث يصبح يربط بين كلمتين أو ثالث 

ليكون جملة ذات معنى، و لكن دون مراعاة القواعد اللغوية، كحروف الجر و 

و تنمو ...) طارت طيارة، راح الكلب: (الوصل، و ظرف الزمان و المكان، مثل

محمد عوض الترتوري، محمد . (هذه الجمل بالبطء الشديد في بداية المرحلة

رابع من عمر الطفل يحاول ، و في العام ال)71ص  2006فرحان القضاة، 

التخلص من هذه الجمل البسيطة و الناقصة، فينتقل إلى استخدام الجمل التامة، 

نجم الدين ... (التي تشمل على حروف الجر و الوصل و ظرف المكان و الزمان

 ).79ص  2005علي مردان، 
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 :أسباب اإلضطرابات اللغوية )6

مباشرة، إلى شكل ما من أشكال  تتعدد األسباب المؤدية بطريقة مباشرة أو غير

االضطرابات اللغوية، بأسباب االضطرابات اللغوية بأسباب نفسية، و أخرى جسمية، أو 

حسية أو بإعاقة ما كاإلعاقة العقلية، أو صعوبات التعلم، و على ذلك، يمكن تقسيم 

  :أسباب االضطرابات اللغوية إلى مايلي

بذلك تلك األسباب المرتبطة بأساليب و يقصد :األسباب الوظيفية أو النفسية -1

التنشئة األسرية و المدرسية، و خاصة تلك األساليب القائمة على أساليب 

العقاب بأشكاله، و خاصة العقاب الجسدي، و بناء على ذلك فليس من 

المستغرب أن نالحظ العالقة اإلرتباطية بين مظاهر االضطرابات اللغوية، 

في الكالم و التلعثم و بين أساليب التنشئة األسرية كالتأتأة، و السرعة الزائدة 

 .أو المدرسية

و يقصد بذلك تلك األسباب المرتبطة بالجهاز العصبي : األسباب العصبية -2

المركزي مسؤوال عن الكثير من السلوك، و منها النطق و اللغة، و على سبيل 

ن بالشلل المثال تظهر االضطرابات اللغوية بشكل واضح لدى األطفال المصابي

الدماغي، و ذلك بسبب وجود تلف ما في الدماغ و تظهر آثار ذلك واضحة 

في صعوبة تحريك الفكين و الشفتين و اللسان و حتى الهواء الالزم لعملية 

 .النطق
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و يقصد بذلك أن االضطرابات ظاهرة مميزة : األسباب المرتبطة بإعاقات أخرى -3

ية و االنفعالية و صعوبات التعلم، و لدى األفراد ذوي اإلعاقة العقلية و السمع

قد تتعدد األسباب المؤدية إلى مثل هذه اإلعاقات، و لكن الكثير من مظاهر 

اضطرابات النطق و اللغة مرتبطة بتلك اإلعاقات فعلى سبيل المثال تمثل 

ظاهرة تأخر ظهور اللغة و ظاهرة التوقف أثناء الكالم أو الكالم بصوت غير 

اقة العقلية و خاصة حاالت اإلعاقة العقلية الشديدة في مسموع، و قلة اإلع

حين تمثل ظاهرة الصعوبة في اإلستقبال و التعبير اللغوي و ظاهرة قلة 

المحصول اللغوي، و ظاهرة غياب اللغة، من مظاهر المميزة لحاالت اإلعاقة 

 .السنعية

 تعتبر سالمة األجهزة العضوية المسؤولة عن إصدار: األسباب العضوية -4

األصوات و نطقها، مثل الحنجرة و مزمار الحلق و الفكين، األنف و الشفتين 

شرطا رئيسا من شروط سالمة الفرد من . إلخ....و األسنان و اللسان 

االضطرابات اللغوية، و خاصة إذا لم يعاني الفرد من أشكال أخرى من 

التعلم أو  اإلعاقة كاإلعاقة العقلية، أو السمعية، أو االنفعالية أو صعوبات

الشلل الدماغين و على ذلك فإن أي خلل في سالمة األجهزة المسؤولة عن 

النطق و اللغة يؤدي بالتالي إلى خلل واضح في سالمة اللغة و خلوها من 
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اإلضطرابات سواء كان ذلك متعلقا بالقدرة على النطق أو الصوت أو اللغة 

 .نفسها

 :العوامل المؤثرة في النمو اللغوي )7

اللغة عبر مراحل يرتبط بمجموعة من العوامل، التي تؤثر على األداء  إن تطور

و التعرف على هذه العوامل يتيح لنا معرفة ) 130ص  2008نايفة قطامي، (اللغوي، 

األسباب الكامنة وراء إختالف النمو اللغوي بين األفراد ببعضهم البعض، أو بين جماعات 

أسباب القصور في النمو اللغوي، في مختلفة أو بين جنس و جنس و كذلك معرفة 

  .حاالت االضطراب

و قبل أن نتناول هذه العوامل يجب أن نشير إلى ضرورة توفر شرطا له أهمية 

بالغة، و هو سالمة أعضاء النطق و الكالم، و الجهاز العصبي و الحواس لدى الطفل، 

  ).151ص  2002أنسي محمد أحمد قاسم، : (و يمكن تقسيمها إلى ما يلي

  :العوامل الذاتية) أوال

إن هذا العامل يقدم التطور اللغوي أو : النضج الفيزيولوجي و العمر الزمني  ) أ

يتهيأ الطفل للكالم عندما تكون أعضاء ) 131ص  2008نايفة قطامي، (يؤخره، 

الكالم، و المراكز العصبية لديه قد بلغت درجة كافية من النضج، فكلما تقدم 
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له اللغوي، و ذلك راجع إلى نضج الجهاز الكالمي، الطفل في العمر زاد محصو 

 ).132ص  2002أنسي محمد أحمد قاسم، (

مهما اختلفت تعريفات الذكاء فإن المتفق عليه بين علماء النفس على أنه : الذكاء  ) ب

و المالحظ أن األطفال الذين " القدرة على حل المشكالت و تناول المجردات"

الذين لديهم قدرات لغوية و  المجردات هم األطفاليتعاملون مع المشكالت و تناول 

 .عددية عالية

و قد أثبتت غالبية الدراسات وجود عالقة بين اللغة و الذكاء فاألطفال المتفقون 

عقليا يبدؤون الكالم قبل غيرهم و كما أنه من المعروف أم المعتوه و هو الشخص 

ال يتمكن على  يكشف عن أدنى مستوى عقلي على إختبارات الذكاء،الذي 

 .اإلطالق من الكالم

إن الحالة الصحية للطفل تؤثر في عمليات نموه المختلفة، فكلما : الصحة العامة  . أ

كان سليما من الناحية الجسمية كان أكثر نشاطا، و من ثم يكون أكثر قدرة على 

إذ وجد أن أي تأخر في ) 115ص  2002أنسي محمد قاسم، (إكتساب اللغة 

مرحلة الطفولة المبكرة بسبب المرض ينتج عنه قلة إستخدام  النمو الحركي في

ص  2002نايفة قطامي، . (اللعب باألصوات بالتالي هذا يؤثر على نموه اللغوي

 .و خاصة إذا كان المرض خالل العامين األولين من العمر) 132
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أكدت أغلب الدراسات التي أجريت في هذا المجال أن النمو اللغوي عند : الجنس  . ب

أنسي . (نات أسرع مما هو لدى البنين و خاصة في السنوات األولى من العمرالب

أنطوان (أي أن البنات يتكلمن قبل البنين ) 156ص  2002محمد أحمد قاسم، 

و قد لوحظ ذلك في المناغاة، و كذلك يستمر تفوق ) 26ص  2000الهاشم، 

داية الكالم، عدد ب(البنات خالل مرحلة الرضاعة على البنين في كل جوانب اللغة 

فاضطرابات الكالم و عيوبه يكون لدى البنين أكثر ...) المرددات و طول الجمل

 .من البنات

هذا التفوق على أن البنات في بداية تعلم اللغة يبدأ التوحد " مكارثي"و قد فسرت 

باألم، بينما البنين فيتوحد باألب، و نظرا ألن األب في الغالب يكون بعيدا عن المنزل 

  .أكثر من األم فبالتالي يحصل إتصال قليل

  :العوامل البيئية) ثانيا

إن أول مثير صوتي يتلقاه الطفل هو صوت : المحيط األسري و الرعاية الوالدية  ) أ

الوالدين، و من ثم فإن الوالدين يلعبان دورا بالغا في نمو اللغوي و رعاية هذا النمو 

فتنشأة الطفل في ". لغة األم"و اللغة التي يكتسبها الطفل داخل بيئته يطلق عليها 

ع الوالدين و وسط أسري فيه الحنان و الدفء، و فيه فرصة اإلستماع و التحدث م

تبادل الحديث كلها عوامل مشجعة على نموه اللغوي، فحين أن األطفال الذين تربو 

في مؤسسات محرومين من الوالدين بينت النتائج أنهم ال ينطقون إال بقليل من 
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إلى  156ص  2002أنسي محمد أحمد قاسم، . (الكلمات بسبب القسوة و الحرمان

163.( 

أن " لورد"لقد أظهرت بحوث : االجتماعي و االقتصاديمستوى األسرة التعليمي و   ) ب

األطفال الذين ينتسبون إلى البنيات اإلجتماعية الراقية يتكلمون تلقائيا، و يعبرون 

نايفة . (بوضوح عن آرائهم، فحين أطفال البنيات اإلجتماعية الفقيرة يتجنبون الحوار

لبحوث العالقة كما أثبتت العديد من الدراسات و ا) 132، ص 2008قطامي 

الوطيدة ما بين النمو اللغوي للطفل و مستوى الولدين، حيث أن ثقافة الوالدين 

عوامل مساعدة  تكتسب الوالدين األسلوب و الطريقة الصحيحة في تربية األطفال، 

و السيما اإلجابة على أسئلتهم و استفساراتهم و مشاركتهم الحديث باستمرار، و 

 .يادة المحصول اللغوي لألطفالتساعد هذه العوامل على ز 

عدد (لقد أوضحت دراسات عديدة أن الحصيلة اللغوية : مشاهدة التلفزيون  ) ت

سنوات قد تعلموا  5لألطفال تتزايد بمشاهدة التلفزيونية فهناك أطفال لديه ) المرددات

خمس كلمات جديدة و أن أطفال لديهم سنتين قد تعلموا كلمتين جديدتين بعد مرتين 

 ).165ص  2002أنسي محمد أحمد قاسم، (هدة من المشا
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  :لذوي االضطرابات اللغوية رطفونيةالبرامج األ ) 8

بقصد بالبرامج التربوية لذوي االضطرابات اللغوية طرق تنظيم برامج األطفال ذوي   

فاضطرابات اللغوية و تحديد نوعية تلك البرامج، و تعتبر مراكز اإلقامة األطفال ذوي 

و الذين يمثلون في (للغوية من أقدم تلك البرامج، حيث تقدم لهؤالء األطفال االضطرابات ا

) الغالب اإلعاقة العقلية أو السمعية أو االنفعالية أو الشلل الدماغي، أو صعوبات التعلم

برامج صحية و اجتماعية و تربوية في مراكز نفسها، يلي ذلك مراكز التربية الخاصة 

ف الخاصة الملحقة بالمدرسة العادية ثم دمج الطلبة ذوي الخاصة النهاية،  ثم الصفو 

المشكالت اللغوية في الصفوف العادية و هو يمثل االتجاه التربوي الحديث في تنظيم 

برامج األطفال ذوي المشكالت اللغوية و مهما كان شكل تنظيم برامج باألطفال ذوي 

رات األساسية التالية في تعلمهم المشكالت اللغوية فال بد و أن تتضمن تلك البرامج المها

  :و هي

مهارة تعلم األطفال ذوي االضطرابات اللغوية من قبل أخصائيين في تعلم اللغة  -1

 speech therapistو اضطراباتها، و يطلق على هذا األخصائي مصطلح 

و تبدو مهمة هذا األخصائي في قياس و تشخيص مظاهر اضطرابات النطق 

 .و اللغة و من ثم وضع البرامج التربوية الفردية المناسبة لكل منهم

مهارة تعليم األطفال ذوي االضطرابات اللغوية وفق مبادئ تعديل السلوك و  -2

ديل أساليبه، و يقصد بذلك وضع خطط تعليمية تقوم أساسا على أساليب تع
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السلوك، و الممثلة في أساليب التعزيز اإليجابي أو السلبي أو العقاب أو 

 .إلخ...تشكيل السلوك أو تقليد

مهارة إختيار الموضوعات المناسبة للحديث عنها، و تبدو مهمة معلم األطفال  -3

ذوي اإلضطرابات اللغوية و العمل و مع الطلبة أنفسهم على إختيار 

شوقة لألطفال، إذا يعمل ذلك على تشجيع األطفال الموضوعات المحببة أو الم

على الحديث عن تلك الموضوعات، كما يعمل على تخفيف التوتر االنفعالي 

 .لدى الطلبة ذوي االضطرابات االنفعالية

مهارة إستماع معلم األطفال ذوي المشكالت اللغوية لحديث هؤالء األطفال دون  -4

ألطفال ذوي المشكالت اللغوية، و أن تبدو عليه مظاهر صعوبة قبول هؤالء ا

خاصة األطفال ذوي المشكالت اللغوية المتمثلة في التأتأة أو سرعة الزائدة في 

 .الكالم

مهارة تشجيع األطفال ذوي المشكالت اللغوية، و خاصة مشكالت التأتأة أو  -5

 .الرعة الزائدة في الكالم

مهارة تقليد نطق الكلمات أو الجمل بطريقة صحيحة، و يقصد بذلك تشجيع  -6

األطفال ذوي المشكالت اللغوية على تقليد اآلخرين ذوي النطق الصحيح، أو 

العمل على تقليد اآلخرين ذوي النطق الصحيح، أو العمل على تقليد النماذج 
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ب تحليل الكالمية الصحيحة، و تعزيزها و خاصة إذا ما استخدام اسلو 

 .المهارات و المصحوب بالتعزيزات اإليجابية

مراعاة مهارات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية و السمعية و االنفعالية و الشلل  -7

الدماغي و صعوبات التعلم، و الذين يظهرون اضطرابات لغوية و خاصة فيما 

ذكرها يتعلق باستخدام اإليحاءات أو اإلشارات أو النماذج الكالمية و التي مر 

عند الحديث عن البرامج التربوية لذوي اإلعاقة العقلية، و السمعية، و 

 .االنفعالية و الشلل الدماغي و صعوبات التعلم
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  ملخص الفصل

و أخيرا من خالل فصلنا هذا الذي خصصناه للتحدث عن النمو اللغة بصفة عامة   

  :و عن النمو اللغوي عند الطفل بصفة خاصة نستنتج مايلي

أن اللغة تعبر من أهم وسائل اإلتصال بين الناس، و أن معانيها و مدلوالتها و 

تفسيراتها تختلف من مجتمع آخر سواء كانت بالشكل اللفظي بمعنى أن كل مجتمع و له 

ترجمة خاصة بلغته ماعدا  لغة البكاء و االبتسامة فال يجد األفراد صعوبة في ترجمتها 

لها ترجمة واحدة و مهما اختلفت أشكال اللغة فهي تؤدي إلى عبر كل الشعوب العالم أي 

إلخ و عن طريقها يتم ...هدف واحد و هو تعبير الفرد عن رغباته و أفكاره و حاجاته 

أما في ما يخص النمو اللغوي فهو يتم عن طريق مرور الطفل . تنفيذ عدة وظائف مخ

ق و الجهاز العصبي و الحواس بمراحل مترابطة منذ والدته و تعتبر سالمة أعضاء النط

من العوامل البيئية التي هي مدعمة للعوامل األولى و إن حصل خلل في احديهما فقد 

 .يؤدي هذا إلى ظهور اضطرابات في اللغة عند الطفل
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  تمهيد 

 .تعريف عرض داون -1

 .أسباب عرض داون -2

 .أنواع عرض داون -3

 .الصفات الجسمية لطفل المصاب بعرض داون -4

 .تشخيص حالة عرض داون -5

 .خصائص المصابين بعرض داون -6

 .المهارات اإلدراكية و الحركية لطفل المصاب بعرض داون -7

  .ملخص الفصل
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  :تمهيد

يتشابهون في مالمحهم الخارجية، حيث أننا هناك فئة في المجتمع كثيرا ما رأيناهم   

نستطيع تمييزهم بسهولة عن العاديين، و ذلك لبروز و ظهور و وضوح هذه المالمح 

عندهم و هذه الفئة تصنف في قائمة ذوي االحتياجات الخاصة، و التي تعرف بالمصابين 

جموعة بعرض داون و هذا ما سوف نتحدث عنه في فصلنا هذا، حيت تطرقنا فيه إلى م

من العناصر منها التعرف بهذا العرض و أسبابه و أنواعه، كما ذكرنا أهم الخصائص 

الموجودة عند هذه الفئة ثم تطرقنا إلى الذاكرة عند المصابين بعرض داون و أخيرا قمنا 

  .بوضع ملخص حول الفصل
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 :تعريف عرض داون )1

عرض داون عبارة عن عرض خلقي، أي هذا العرض يصيب الطفل منذ الوالدة، 

و هو ) 264ص 2006سوسن شاكرمجيد، (و أنه يكون لديه منذ للحظة التي خلق فيها، 

يعتبر من األمراض الشائعة في المجتمع، و سمي بهذا نسبة إلى المكتشفة، و هو العالم 

الذي قام بتقديم ) 237ص  1994المنعم، عبد (، 1866سنة " لوجدون داون"اإلنجليزي 

مجموعة من األعراض التي يتصف بها المصاب بهذا العرض، و هو ناتج عن زيادة في 

، و الصبغيات هي عبارة عن عصيات صغيرة داخل نواة )الكروموزومات(عدد الصبغيات 

الخلية، هذه الصبغيات في داخلها تفاصيل كاملة لخلق اإلنسان، و يحمل الشخص 

صبغية، و هذه الصبغيات تأتي على شكل أزواج، فكل  46عادي ذكرا كان أو أنثى ال

، هذه األزواج مرقمة من واحد إلى إثنين )صبغية 46زوج أو  23(زوج فيه صبغيين أي 

ال يعطى له رقم، بل يسمى الزوج المحدد ) 23الزوج (و عشرين، بينما الزوج األخير 

، و منه 21وجود كروموزوم ثالث في الزوج  أما في عرض داون فيكون) X.Y(للجنس 

 47تصبح تحتوي على ثالث كروموزومات، و بالتالي يكون مجموع الكروموزومات 

ص  2008سوسن شاكر مجيد، ( 46كروموزوما، بدال من العدد الطبيعي  الذي هو 

2064.(  
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  :و هناك ثالث تسميات لعرض داون

 21-21ثالثية الكروموزوم  يعرف هذا العرض طبيا باسم :التسمية الطبية  ) أ

Trisomie 

 Mangolismeيعرف هذا العرض عند عامة الناس بالمنغولليا: التسمية الشهيرة  ) ب

 Syndrome deفيعرف بعرض داون : مكتشف هذا العرضلالتسمية نسبة   ) ت

Down ) ،82إلى  80ص من  1998جمال الخطيب.( 

 :أسباب عرض داون )2

ن غير معروفة، و لذلك فأننا نقول أن إن األسباب الحقيقية وراء حدوث عرض داو 

هذا العرض ال يحدث بترك أمر مهم، و ال بمقدورنا منع حدوثه حتى لو توقع األطباء أنه 

من الممكن أن يصاب الجنين به، و أنه لم يفعل أي شيء يؤدي إلى ظهور هذا العرض 

فتراضات ،فحين أن األسباب التي توصلوا إليها الباحثون،هي عبارة عن احتماالت وإ 

-265ص  2008سوسن شاكر مجيد،: (متدخلة فيما بينها وهذه األسباب هي كاآلتي

266.(  

إصابة طفل واحد في العائلة،يزيد من احتمال تكرار حدوث عرض داون،وهذه  )1

ص  2007تيسير مفلح كوافحة،عصام نمر يوسف،.( 2إلى  1النسبة تتراوح بين 

27.( 

 :سوء صحة األم )2
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 .اإلجهاضمن النزيف أو خطر   ) أ

 .اإلصابة بمرض متذاخل  أثناء الحمل  ) ب

  ).210ص  2003الفوج العالمي،(باثولوجيا في الرحم أو المشينة ) ج      

،أو تجمع مواد سامة في الدورة الدموية للجنين Anosciaنقص األكسجين في الدم  )3

 ).210كمال دسوقي،بدونطبع،ص (

من أمهات مصابات بعرض  وجود أطفال بعرض داون،مولودون )4

،أي أن أم مصابة بعرض داون تقوم بوالدة طفل 50داون،ونسبةإحتمال ذلك هي 

 .مصاب بعرض داون

إرتباط هذا العرض بسن األم،ويعتبر العامل األكثر شيوعا،أي كلما تقدم بالمرأة  )5

العمر زاد من إحتمال إصابة الجنين بعرض داون،ولكن هذا ال يعني أن المرأة 

سنا ال تلد أطفال مصابين بهذا العرض،والجدول بين العالقة بين سن  األصغر

ص  2008سوسن شاكر مجيد،: (األم،ونسبة والدة طفل مصاب بعرض داون 

266.( 
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  عمر األم  نسبة إحتمال والدة طفل مصاب بعرض داون

1250/1 19-15  

1400/1  24-20  

1100/1  29-25  

900/1  31-30  

750/1  32  

625/1  33  

500/1  34  

350/1 35  

275/1 36  

225/1 37 

175/1 38 

140/1 39 

100/1 40 

85/1 41 

65/1 42 

50/1 43 

  فأكثر 44 40/1
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  )274ص  2008سوسن شاكر مجيد،( الجدول 

 :أنواع عرض داون )3

  :هناك ثالثة أنواع لعرض داون وهي كاآلتي

، وبالتالي 21هم األكثر شيوعا وينتج عن زيادة كروموزوم في الزوج  :21الثالثي ) أوال

من حاالت االصابة بعرض  95تصبح لدينا ثالثة كروموزومين،ويشكل هذا النوع حوالي 

  ).58ص  1998محمد سيد حالوة . (داون

هو ناتج عن خلل في بعض خاليا الجسم وليس كلها،أي وجود :الفسيفسائي) ثانيا

من  2كروموزوم،ويشكل هذا النوع حوالي  46ا اآلخر يحتوي على كروموزوم،وبعضه

  .اإلصابة بعرض داون

ناتج عنإنتقال جزء من أحد الكروموزومات إلى كروموزوم آخر ،بمعنى : اإلنتقالي) ثالثا

من  4إنكسار أحد الكروموزومات والتصاقه بكروموزوم آخر،ويشكل هذا النوع  حوالي 

  ).115ص  2007عبد الطيف حسين فرج،.( حاالت اإلصابة بعرض داو

 : الصفات الجسمية للطفل المصاب بعرض داون )4

 2006محمود عواد،(إن المصابين بعرض داون يتميزون بصفات جسمية معينة، 

ومالمح وجهية إذ يتم التعرف عليهم بعد الوالدة ،وفي خالل السنة األولى من ) 351ص 

  ).153ص  1999حمد العيسوي،عبد الرحمان م: (عمر الطفل ،وأهمها ما يلي
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  .إرتخاء في عضالت الجسم والمفاصيلوضعفها،وقد تتحسن حالة طفل كلما كبر*

ص  2006محمود سروجي،. (يكون وزن الطفل أقل من المعدل الطبيعي عند الوالدة*

370.(  

  ).85ص  1994عبد الرحمان محمد العيسوي،. (العينين تنحدر إلى األعلى*

  )351ص  2006يسي،نايف الق(األنف صغير *

  .وجود زيادة في أسنان الفك العلوي،مع عدم إنتظامها وكبر وصغر حجمها*

  .األذنان صغيرتان ومنخفضتان*

  ).94ص  2008حولة محمد، .(الرقبة قصيرة والشعر ناعم ومستقيم وخفيف*

  .صغر الدماغ حيث يكون الرأس صغير*

  ).500ص  2007حافظ ، كريمان بدير،نبيل.(وجود تشفق في الجفون*

واللسان يكون عريض ومشقوق، ) 210فم مفتوح ،كمال دسوقي،بدون سنة الطبع، ص *

كمال دسوقي ،بدون سنة .(وممدود للخارج) 77ص  2002عبد الرحمان محمد العيسوي،(

  ).210الطبع، ص 

  ).1098ص  1997فؤاد شاهين،. (وجه مسطح وجمجمة عريضة*
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ووجود ) 85ص  1994عبد الرحمان محمد العيسوي،(أصابع قصيرة واأليدي صغيرة،*

محمد سيد ) (اإلبهام والسبابة(خط واحد في كف اليد ،ووجود مسافة بين أصابع الرجل 

  ).52ص  2008حالوة، 

عبد اللطيف .( معظم األطفال المصابين بعرض داون قصار القامة ممتليء الجسم*

  ).120ص  2007حسين فرج،

  :تشخيص حالة عرض داون)5

لقد أظهرت المناهج الطبية المتقدمة،أنه أصبح من اإلمكان تشخيص ومعرفة،عما 

عبد الرحمن محمد (إذا كان الجنين في بطن أمه مصاب بعرض داون من عدمه، 

إذا يتم خلك عن طريق فحص السائل األمينوسي المحيد ) 85ص  1994العيسوي،

غ عمره األسبوع السابع عندما يبل) 116ص  2007عبد اللطيف حسين فراج،(بالجنين،

وذلك باستخدام إبرة ) 85ص  1994عبد الرحمن محمد العيسوي،(عشر من الحمل،

خاصة  وأخد عينة من السائل اءلمينوسي،الذيي يحوي بعض الخاليا المتساقطة من 

الجنين،أثناء عمليات االنقسام ومن ثم عدد الكروموزمات مجهريا أو التعرف عليها وتحديد 

  .   وال يشكل الفحص في المعتاد خطورة على األم الحاملحالة الجنين،

وفي السنوات األخيرة،تم تطوي أسلوب أخر التعرف على حاالت عرض دوان،قبل 

، حيث يتم أخذ عينة من المشيمة ويتم فحصها للكشف عن ) CVS(الوالدة ويعرف باسم 
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بسهولته وٕامكانية اية إضطراباتكروموزومية ويمتاز هذا الفحص عن السائل األمينوسي،و 

إجرائه في وقت مبكر إذا يمكن إجرائه في وقت مبكر إذا يمكن إجرائه ما بين األسبوع 

وتقوم بهذه )177- 166ص  2007عبد حسين فرج،(السادس والحادي عشر من الحمل 

العملية عند شك أنه يحتمل أن يصاب الطفل بهذا العرض،أما من عالمات وأعراض هذا 

ا بعد والدة الطفل،وفي خالل السنة األولى من عمره،وكاما تقدم العرض يمكن مالحظته

عبد الرحمن محمد (الطفل في العمر،كما أخذت هذه العراض في الظهور والوضوح 

  ).153ص  1999العيسوي 

  :خصائص المصابين بعرض داون)6

إجتماعيون معظمهم يملون إلى المرح : الخصصائصاإلجتماعية والنفسية) أوال

واإلستمتاع باألشياء ويحبون التقليدن والبعض منهم يشعر بالخجل أمام واالنشراح،

 1994عبد الرحمن محمد العيسوي،(الزائرين،أما البعض منهم يظهرون الود والصداقة 

ويتميزون باإلقبال على الناس،ويحبون مصافحة األيدي،واستقبال الغرباء ) 86ص 

عبد اللطيف حسين (مدرسة،وهم منتبهون ويتقرببون إلى الرشدين سواء في البيت أو في ال

ويميلون إلى سماع الموسيقى واألناشيد واألغاني ،والتفاعل ) 122ص  2007فرج 

معها،وهم ال يرغبون بالبقاء في األماكن المغلقة الضيقة لمدة طويلة،ويحبون األماكن 

ص  1992جمال الخطيب،منى الحديدي .(المفتوحة وذلك حبا للحرية واإلنطالقة الحركية

82.(  
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عادة ما يصاحب اإلصابة بعرض داون صعوبات صحية : الخصائص الطبية)ثانيا

ص  2007عبد اللطيف حسين فرج، ( وأمراض مزمنة،تالزم أطفال هذه الفئئة منها 

120.(  

بعض أطفال متالزمة داون قد ال تكون لديهم القوة الكافية :مشكالت الرضاعة  ) أ

ال يكون لديهم التناسق الضروري للمص  للمص في األيام األولى من العمر،وقد

والبلع والتنفس في نفس الوقت،وقد تكر حاالت الشرقة بالحليب،وهذه المشاكل تبدأ 

تتالشى في األسابيع األولة من العمر،وٕاذا كان الطفل المصاب بعرض دوان، ال 

يستطيع أن يرضع من ثدي أمه مباشرة فعلى األم اإلسمرار في استخراج الحليب 

اءه اياه عن طريق الرضاعة مثال أو أنبوبة التغدية،لكي تحافظ على إدراك وٕاعط

للثدي،ولكي تستطيع إرضاعه عن صدرها بعد أن تتحسن صحته من صدرها بعد 

أن تتحسن صحته،وهذا نظرا ألهمية الرضاعة الطبيعية في الوفاية من الكثير من 

 .االلتهابات

اللتهابات خاصة الرضع واألطفال أطفال عرض داون عرضة لكثير ا: االلتهابات  ) ب

الصغار في األعوام األولى للعمر وتكثر االلتهابات في الجهاز 

التنفسي،منهااإللتهابات في الجهاز التنفسي العلوي كإلتهاب اللوزتين  والحلق،والتي 

تكون في الجهاز التنفسي،والتي تكون في كثير من األحيان باإللتهابات فيروسية 

أحيانا تكون في الجهاز التنفسي السفلي كاإللتهابات الرئوية والتي محدودة التأثير،و 
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تستدعي إدخال الطفل إلى المستشفى وٕاعطائه المضادات الحيوية عن طريق 

 .الوريد

لجة أو المتابعة لمنع اذن الوسطى ،والتي تستدعي المعوقد تكثر أيضا إلتهابات األ  ) ت

سوسن شاكر (غة الطفل تأثيرها على السمع والنطق وبالتالي تؤثر على ل

 . % 70إذا تصل النسبة إلى ) 270-269ص  2008مجيد،

غالبية األطفال المصابين بعرض داون يكون إلذا يصيب : مشكالت القلب)ج

من هؤالء األطفال وقد تكون بعض هذه العيوب خفيفة كإستمرار   % 50حوالي 

تعددة،إنأضهر توسع أنبوب الشرياني؟،وقد تكون شديدة كالعيوب المعقدة والم

عيوب القلب إنتشارا بين األطفال عرض داون،هي الثقب في القلب،وتسمى أيضا 

بالفتحة التي تكون بين البطينين وبين األذنين والتي تسمى 

ولهذا فحص قلب الطفل من أول األمور التي يقوم بها طبيب .باقناةالبطينيةواألذنية

ذلك تقوم األمور التي يقوم بها  األطفال،كفحص روتيني بعد الوالدة،وللتأكيد من

طبيب األطفال،كفحص روتيني بعد الوالدة،وللتأكيد من ذلك نقوم بالكشف على 

سوسن شاكر مجيد، ( الطفل،من طرف الطبيب المختص وهو طبيب القلب، 

وٕان تأكد من وجود عيب في القلب فيمكن عالج هذه )  270-271ص  2008

  ).121صص  2007يف حسين فرج،عبد اللط(الحاالت عن طريق الجراحة 
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إن األطفال المصابين بعرض داون،يكونون عرضة : أمراض أخرى متنوعة)د

أمراض الجهاز العصبي ،وأمراض الدورة : لمجموعة من األمراض المختلفة منها

كما أنهم سريعي التأثر ) 156ص  1999عبد الرحمن محمد العيسوي (الدموية،

ما يعانون من فقر الدم، و ضعف في العظام  بعدوى الصدر ونزالت البرد،و عادة

و األنسجة العصبية، و نقص الفيتامينات و الكالسيوم باإلضافة إلى السمنة، أي 

يكون لديهم زيادة في الوزن و ذلك بسبب نوعيات األكل المتناول، و قلة الحركة و 

أو  إلصابتهم باإلرتخاء مع تأخر المشي لديهم، و كذلك نقص عمل الغدة الدرقية

  .ضعفها

و من بين الطرق المثلى لمتابعة األطفال المصابين بعرض داون، لتجنبهم 

  : المشاكل الصحية هي كاآلتي

 ChromosomalAnalysusالتشخيص  )1

 .مالحظة عمل الغدة الدرقية بصفة دورية )2

 .قياس السمع بشكل دوري )3

 .قياس النظر )4

 .عمل تخطيط القلب )5

 .فحص لعمل الجهاز الهضمي )6
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إن إصابة األطفال بعرض داون، يؤثر على نمو : الخصائص العقلية و الذهنية) ثالثا

الدماغ عندهم، و هذا يؤثر بدوره على الحواس و الجهاز العضلي، و كذلك على الذكاء و 

السلوك، و قد تختلف قدرات كل طفل من أطفال هذه الفئة في إكتساب العادات األساسية 

كاء عند الطفل المصاب بعرض داون في سن و المهارات، و من المالحظ أن الذ

الطفولة، يكون ال بأس به، بينما يقل عند الكبر حيث يظهر التناقض التدريجي، باإلضافة 

إلى أن أطفال هذه الفئة يعانون من صعوبات في الحواس المختلفة، بالتحديد حاستي 

لك في الفهم و اللمس و السمع، كما يعانون أيضا من صعوبات في التفكير المجرد و كذ

-40(و تتراوح نسبة ذكائهم ما بين ) 121ص  2007عبد اللطيف حسين، (اإلستعاب، 

على منحنى التوزيع الطبيعي للقدرة العقلية، و ) 81ص 1998فاروق الروسان، ) (80

يعني ذلك القدرة هذه الفئة على تعلم المهارات األكاديمية، و البسيطة كالقراءة ز الكتابة و 

المهارات االجتماعية و مهارات العناية بالذات و مهارات التواصل مع األفراد، الحساب و 

  .و يمكن تصنيف هذه الفئة أنهم من فئة القابلين للتعلم و القابلين للتدريب

و التعبيرية، حيث يواجه  تتمثل في المهارات اللغوية اإلستقبالية: الخصائص اللغوية) رابعا

) languageExpressive(األطفال المصابين بعرض داون مشكالت في اللغة التعبيري 

إذ يصعب عليهم التعبيير عن ذاتهم لفظيا،ألسباب متعددة أهمها القدرة العقلية،وعدم 

سالمة جهاز النطق وخاصة اللسان واألسنان،أما مشكالت اللغة 

فتبدوا أقل مقارنة مع اللغة التعبيرية إذ يسهل على ) languageReceptive(االستقبالية
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عبد اللطييف حسين (الطفل المصاب بعرض داكنة داون إستقبال اللغة وفهمها وتنفيذها 

إضضافة إلى أنهم لديهم إضطرابات في النطق خاصة ) 122-121ص، 2007فرج ،

محمد (سليم  و التي يكون نطقها غير...ج-ز+ش-س:بالنسبة للحروف الساكنة مثل

  ).94ص  2008حولة ،

يمكن تحديد الخصائص التعليمية للمصابين بعرض داون : الخصائص التعليمية) خامسا

  :النقاط التالية

  .عدم قدرتهم على التعلم بشكل فعال والتميز بتعلمهم البطيء*

  .يتوقعون الفشل في التعليم بسبب خبرتهم السابقة والمتكررة*

  .تساب المعلوماتانخفاض مستوى سرعة إك* 

  .إعتمادهم وال يثقون بأنفسهم* 

  .لديهم مشكالت في االنتباه والتذكر والتركيز واللغة* 

  .ضعف قدرتهم على تنظيم المعلومات* 

  .عدم االتقان الكامل إلداء المهمة التعليمية* 

عبد اللطيف (نسبة للمعلومات التي يتعلمونها،أكبر بكثير مما عليه لدى العاديين  * 

  ).123ص، 2007سين فرج، ح
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  :المهارات اإلدراكية والحركية للطفل المصاب بعرض داون) 7

إن الهدف من تقديم المفاهيم اللغوية،لطفل مصاب بعرض داون،هو : المفاهيم اللغوية) أ

تنمية المحصول للغوي لديه وذلك عن طريق المفردات وحفظ الناشيد وترديدها وٕاستخدام 

 2007عبد اللطيف حسين فرج،.(نفسه،ومشاعره ورغباتهالكلمات في التعبير عن 

  ).122-121ص،

تشمل المفاهيم األساسية الضرورية،الالزمة لحياة الطفل المصاب : المفاهيم الرياضية ) ب

بعرض داون،كاألطوال واألحجام والزمان والموازين والعداد واألشكال،وذلك حسب قدرات 

  ).141ص، 2007عبد اللطيف حسين فرج، (كل طفل 

إن التربية الحركية تساعد على الياقة البدنية،والصحية والذهنية :المهارات الحركية) اثاني

والصحة العامة لألطفال المصابين بعرض داون إذا أن النشاط الحركي يحقق األهداف 

  ).82ص  1998جمال الخطيب،منى الحديدي،: (التالية

 .تنمية التوافق العضلي العصبي*

  .لحركيةحسين الكفاءة ا*

  .رفع مستوى التركيز وغنتباه الطفل*

رفع مستوى قدرات الطفل على اإلحساس والتصور والتذكر والميز الحركي 

  .البصري
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  .يحسن إستعدادات األطفال اإلدراكية وتنميتها

كما أن اللعب يعد نشاطا له جاذبية الخاصة ألنه يمنح الطفل الشعور بالمشاركة -

والفعالية والمنافسة والرضا والسعادة،وأيضا يشكل وسلطا مناسبا لتعلم المفاهيم والمعلومات 

والعادات واألنماط السلوكية والمرغوبة في جو ممتع ومحب وفوائد اللعب عند المصاب 

  :بعرض تكمن فيما يلي

  .يساعد على التفريغ والتنفيس واإلنفعالي* 

  .التخليص من العزلة وانسحابية والطاقة العدوانية*

  .شغل فراغ واإلنداج مع اآلخرين*

  ).المرونة العضلية(تحسين التأزر العضلي *

إلى  81ص من  2001سمير محمد سالمة شاش،(تحسين المهارات الحركية * 

87.(  
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  :ملخص الفصل

  :خالل فصلنا الذي خصصناه للتحدث عن عرض داون، نستنتج مايلي و أخيرا من

أن عرض داون هو عرض خلقي، و هو ناتج عن إضطراب صبغي و ال دخل 

لإلنسان لإلصابة به، و ال نستطيع الوقاية من حدوثه ألن األسباب التي وراء ظهور هذا 

و العلماء و تبقى  العرض هي عبارة عن إفتراضات و إحتماالت توصلوا إليها الباحثون

نسبية، و أن هذا العرض يصيب جميع الشعوب و كل طبقات المجتمع سواء الطبقات 

  .الراقية أو الطبقات الفقيرة و هو منتشر في كل أنحاء العالم

لهذا فعلى األسر التي لديها طفل مصاب بعرض داون، أن تعلم هذا الطفل قابل  

ريقة بطيئة، فيجب أن تقوم بهذه العملية لتنمية للتدريب و التعلم و ذلك حسب قدراته و بط

ليستطيع التواصل مع أفراد ... مهارات سواء المهارات اإلجتماعية أو المهارات اللغوية

المجتمع و يصبح عضو فعال فيه، و يعتمد على نفسه و يتعلم المسؤولية لكي ال يكون 

  .عالة على األسرة و على المجتمع
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  تمهيد

 تعريف اللعب )1

 أنواع و أشكال اللعب )2

 مراحل نمو اللعب )3

 النظريات المفسرة للعب )4

 خصائص و مميزات اللعب )5

 العوامل المؤثرة في اللعب لدى الطفل )6

 دور اللعب في نمو الطفل )7

 بمتالزمة داوناللعب لدى األطفال المصابين  )8

 سبل مساعدة األطفال المصابين بمتالزمة داون من خالل اللعب )9

 .ما يجب مراعاته عند بناء البرامج و األنشطة للمصابين بمتالزمة داون) 10

  ملخص البحث
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  :تمهيد

إن إتخاذ اللعب كطريقة للتعليم و التعلم يهدف إلستغالل نشاط الطفل التلقائي 

قدرات الطفل على فهم عالقات لتحقيق مظاهر النمو المختلفة فمن خالل اللعب تنمو 

لديه و حل مشكالت قد تواجهه مستقبال إضافة إلى تنمية اللغة  جديدة و تنمية اإلبتكار

بمهاراتها كما أنه يساعد في تنمية مهارات الطفل الحركية و الجسمية لتأكيد الذات و 

و إدراك الطفل أن هناك آخرين في المجتمع يجب  التواصل باآلخرين و تنمية الخيال

ن اللعب من المفاهيم األكثر أهمية في عليه إحترامهم و إحترام وجهات نظرهم و بهذا كا

  .التربية الخاصة في الطفولة المبكرة، و غاية بحد ذاته
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كما تشير سوزانا ميلر إلى أن اللعب يعد نزعة عامة يشترك فيها الصغار عامة 

  .من جنس البشر أو جنس الحيوانات فهم يمارسون اللعب بمحض إرادتهم

أن اللعب عملية تمثيل تعمل على تحويل المعلومات الواردة لتالئم  كما يرى بياجيه

. حاجات الفرد، فاللعب و التقليد و المحاكاة تعد جزءا ال يتجزء من عملية النمو المعرفي

  ).64، ص2004عبد الهادي، نبيل(

 تعريف اللعب )1

 :أنواع و أشكال اللعب )2

إتجاهات الباحثين المختلفة و تعددت تصنيفات اللعب و هذا بتعدد تعريفاته و كدا 

  :سنتطرق إلى بعض منها

  "piaget j "  التصنيف ألنمائي لجون بياجيه-1.2

و " اللعب المحاكاة و التقليد"في كتابه  1962هذا التصنيف في " بياجيه"قدم 

  :، و يضم أربعة أنواع من اللعب1968وسعه سميالنسكي 

  :أو الوظيفي اللعب التدريبي-1.1.2

و سمي باللعب الحسي الحركي ايضا و يبدأ من الميالد حتى السنتين تقريبا أي 

في المرحلة الحسية الحركية و هذا العب مرتبط بجسم الطفل و المحيطين به، و يكتسب 

من خالله بعض المهارات مثل التآزر الحسي الحركي الضروري لممارسة الموضوعات و 
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الحاجة إلى التحرك و النشاط، فترى الطفل هو يحدث استجابة لألنشطة العضلية و 

يقبض على األشياء أو يأخذها لمجرد المتعة في ذلك و ليس لغرض التعلم و 

  ).94،96، ص2004سهير محمد سالمة شاش، .(االستكشاف

و بالتالي تمكين الجسم من ممارسة وظائفه الحسية الحركية و تمتد أمثلة ذلك   

من الطين إلى ركوب الدراجة و يتطور هذا النوع من  النوع من اللعب ما بين صنع نماذج

  ).43، ص2005سلوى محمد عبد الباقي، . (اللعب مع نمو الطفل

  : اللعب الرمزي -2.1.2

يظهر هذا النوع من اللعب ما بين السنة الثانية و الثالثة إلى السابعة من العمر   

طلق عليه أيضا التخيلي أو تقريبا و هو ما يقابل مرحلة التفكير ما قبل العمليات و ي

اإليهامي و يتضمن اللعب الرمزي تمثيال لموضوع غائب ألن المقارنة بين عنصر معطى 

و عنصر متخيل مثال عندما يدفع الطفل صندوقا و يتخيله عربة فهو رمزيا حيث يمثل 

ة العربة بالصندوق، كما ال يعتبر الطفل الشيء ذاته فالوسادة مثال تتحول بعد فترة معين

سهير محمد . (إلى قط و الدمية في يد الطفلة تصبح صديقة تحدثها و تنتظر الرد منه

  ).96-94ص، 2004سالمة شاش، 

و هذا اللعب يتخذ في البداية شكل تكرار بسيط لحدث حقيقي صغير و لكنه   

يصبح تدريجيا أكثر تعقيدا و إتقانا عن طريق دمج الخبرات الواقعية بالخيال و من 
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التظاهر يؤدي الطفل أدوار الكبار، فقد تلبس إحدى الطفالت أحذية الكبار لعبة خالل

  ).138، 137، ص2008أبيض،  مليكة. (لتتظاهر بأنها سيدة

و توجد مواد تستخدم في هذا النوع من اللعب و هي التي تشجع على اللعب   

ير ذلك مما و غالخيالي و من أمثلة اللعب الرمزي، نماذج الحيوانات و العرائس الصغيرة 

يستخدم في اللعب باأليدي، أما المواد الكبيرة فهي نماذج األجهزة المنزلية المكاوي، 

، 2005سلوى محمد عبد الباقي، . (األحواض الثالجات و أيضا صناديق المالبس

  ).45،46ص

  :اللعب ذو القواعد -3.1.2

التي مبدأ في و يتفق هذا النوع من اللعب مع المرحلة الثالثة للنمو المعرفي و   

حوالي السابعة أو الثامنة من العمر حتى الحادية عشر، و يستطيع الطفل في هذا السن 

على هذا " بياجيه"أن يلعب ألعابا لها قواعد و حدود و يكيف سلوكه وفقا لذلك و يطلق 

حيث يتميز بأنه تحكمه قوانين و " اللعب المنظم أو اللعب ذو القوانين"النوع من اللعب 

أنها مرحلة التقليد المادي المحسوس و متفق عليها يشار إلى هذه المرحلة على  قواعد

يتجه فيها الطفل نحو الواقع و يميل إلى التعارف مع اآلخرين، و يدخل في هذا النوع من 

  ).78، ص1993هدى الناشف، '. اللعب ألعاب الشطرنج و األلعاب الجماعية
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  :اللعب النهائي -4.1.2

النوع من اللعب الرمزي و المنظم و من خصائصه أنه ينمي المهارة يتطور هذا   

فكلما مارس الطفل هذا النوع من اللعب الذي يخترع فيه األشياء يؤدي ذلك إلى نمو 

  ). 79، ص1993هدى الناشف، . (قدراته الفكرية

حيث يقوم الطفل بحمل منتجات رمزية باستخدام المواد كاأللوان و الورق و   

ع كثيرة من المواد المماثلة و الرموز التي تشير إليها المنتجات سوف أنوا الصلصال و

تتطور و تزداد تفصيال و تعقيدا كلما نمى الطفل ثقافيا و اكتسب المزيد من المهارات في 

  ).51، ص2005سلوى محمد عبد الباقي، . (استخدام المواد

  :التصنيف اإلجتماعي -2.2

عند األطفال يتطور من الفردية إلى الجماعية تؤكد الدراسات على أن اللعب   

  .ضمن مراحل تطورية

  :اللعب الفردي-1.2.2

يسود هذا النوع من اللعب في السنوات المبكرة من عمر الطفل، فنالحظ أن الطفل   

طفل آخر أو قريب منه و لكن كل طفل مشغول بلعبه الفردي و ينقسم هذا يلعب بجانب 

  :النوع من اللعب إلى نوعين
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  :اللعب الشاغر -أ  

ويبدأ من العامين األولين من عمر الطفل بمالحظاته الشاغرة التي ينتقل بها   

بحيث يتطور هذا النوع من اللعب إلى ما يسمى بلعب سريعا من موضوع إلى آخر 

  .المشاهدة

  :اللعب االنفرادي - ب

. يلعب الطفل بمفرده مع لعبته مستقال في نشاطه و لعبه عن اآلخرين و فيه  

  ).252، 251، ص2004سامي محمد ملحم، (

  :اللعب الجماعي -2.2.2

و الذي يظهر بعد الثالثة أو الرابعة من العمر و فيه يخطط الطفل لبعض األنشطة   

لعبهم ألعاب األطفال و يأتي بطف آخر ليلعب معه، و في هذه المرحلة يقلد األطفال في 

  ).Murry thomas, claudin Michel, 1997, p 416( .اآلخرين

  :و ينقسم اللعب الجماعي إلى عدة أنواع منها  

  :اللعب الموازي -أ

الثالثة و هو لعب يقوم به اثنان أو أكثر و هم يشيع هذا النوع من اللعب في سن   

ديث القصير و قد يتبادل األطفال الحيعملون نفس األشياء تقريبا لكن بدون تعاون فعال 
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، و يلعب لعبته و هو بعيد عنهم و يوزع انتباهه للعبته و لعابهمو قد يقلد أقرانه في أ

  .متابعة رفيق المكان عن كثب

  :اللعب الترابطي- ب

يظهر إبتداءا من الرابعة من العمر و فيه يلعب الطفل متابعة مع أطفال آخرين   

و يستعمل نفس المواد و األلعاب و يأخذ األطفال األفكار عن في أنشطة متشابهة منظمة 

بعضهم البعض، و يستعيرون من بعضهم اللعب و األدوات و يراقبون أنشطة األطفال 

  .اآلخرين و ينفذونها معا

  :اللعب التعاوني -ج

معقد لنشاط مجموعة األطفال المشاركين فيه و يكون هناك أهداف يتضمن تنظيم   

ها يشترك فيها الالعبون، إلى جانب سعي كل طفل منهم لتحقيق غرض عامة متفق علي

خاص به و يبدأ بتعرف األطفال على بعضهم البعض و على أهداف اللعبة و معرفة 

  .متطلباتها

  :لعب العصابات -د

تسود مرحلة المراهقة و تهدف إلى تكوين مجتمع صغير رغباته و أحالمه و   

السوية في الجماعة و الجماعات التي يرعاها المجتمع نموه و تبدو في صورتها مظاهر 

  ).332، ص2000حسين مصطفى عبد المعطي و آخرون، . (كالكشافة و الجوالة
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  : التصنيف حسب طبيعة اللعب-3.2

  :يصنف اللعب حسب طبيعته إلى  

  :لعب حر -1.3.2

يفعل الطفل ما يريده و وقت ما يريد و بالشكل الذي يختاره و الذي يظهر في حياة   

الطفل اليومية مثل دفع الحجر إلى األمام بالقدم الجري في كل إتجاه بدون هدف و غالبا 

  .ما يكون فرديا و ليس جماعيا

  :لعب موجه -2.3.2

و يسمى اللعب المنتظم و يشير إلى مختلف األلعاب الهادفة المخطط لها و قد   

  .يرتبط بأدوات اللعب أو يكون موجها من طرف األباء أو المشرفين

 )Myriam David, 1997, p 27.(  

 :مراحل نمو اللعب )3

يمر اللعب بمراحل متنوعة لدى األطفال منذ بداية الحضانة و حتى يبلغوا الثانية 

فاللعب مرتبط بنموهم و خاصة نمو التفكير في إتجاه الواقع فاللعب هو مدخل عشر، 

شخصيته في سنوات طفولته و هي وظيفي لعالم الطفولة و وسيط تربوي فعال في تشكيل 

تلك الفترة التكوينية األساسية للبناء النفسي في مراحل النمو األولى، ففي أثناء نمو الطفل 
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مو تختلف نوعية األلعاب التي ينخرط فيها، و يرجع هذا و نضجه في كافة جوانب الن

الرؤية، السمع و (نسبا لنمو قواه و طول أطرافه كما يرجع إلى نمو قدراته الحسية 

  .باإلضافة لزيادة خبراته و تكيفه مع البيئة التي ينتمي إليها) اإلحساس بالمكان

  :مرحلة تحريك األطراف و اللعب العشوائي -1.3

  .السنة األولى من عمر الطفل و تنقسم هذه المرحلة إلى ثالث مراحل  

منذ الوالدة إلى ثالثة أضر ويتميز لعب األطفال بالعفوية :المرحلةاألولى-3-1-1

والحرية وعدم قدرة الطفل على السيطرة على بعض أجزاء جسمه ويتميز أيضا بالفردية 

  .عب بأطرافهكما تظهر متعة الطفل من خالل إثارة حواسه والل

من أربعة إلى ثمانية أشهر ويكون اللعب أقل عشوائية حيث : المرحلة الثانية-3-1-2

  .يقوم الطفل بهز رأسه ويحاول الوقوف ويهز جسمه

من تسعة إلى إثنى عسر شهر،يحاول الطفل الوقوف باالسناد : المرحلة الثالثة-3-1-3

عاب،ويحب اللعب مع أمه وٕاخوته إلى السرير أو على األثاث ويقوم بالحبو وراء األل

أحمد أرشدي الخالدي ( 0خاصة اللعب التي تختفي فيها األم أو اإلخوة وظهورهم فجأة

  ).64،65،ص 2004

السنة الثانية من العمر وهي مرحلة االنتقال من اللعب : مرحلة االنتقال والتنقل-3-2

  :الغير هادف إلى اللعب  الهادف وتمتاز هذه المرحة بـــ
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  .ي العفوية في لعب الطفل ويصبح أكثر تنظيما متميزا بالفرديةتنته �

  .يكون لعب الطفل فرديا ويقوم بتقليد أعمال الكبار وحركاتهم �

نبيل .(يجب سماع الموسيقى والغاني وسماع القصص ومشاهدة أفالم الكرتون  �

  ).64،ص 2004عبد الهادي، 

  :مرحلة التجمع األولى -3-3

الطفل في الرابعة من عمره حيث يبدأ الطفل باللعب مبدأ هذه المرحلة عند 

االجتماعي أي اللعب الذي يقدم فيه الطفل ألعابه إلى طفل آخر دون التخلي عنها كما 

يلعب لعبا متوازنا حيث يقوم باللعب عند وجود أطفال آخرين معه في نفس المكان ولكنه 

  .دوراهم ويتفاعل معهاال يلعب معهم ويقوم الطفل بتقمص شخصيات الكبار ويمثل أ

  : مرحلة التجمع الثانية -3-4

تبدأهذه المرحلة عند الطفل في عمر خمس سنوات ويطلق عليها مرحلة اللعب مع 

اآلخرين وذلك بسبب تقدم الطفل في نموه العقلي وتطوره أما الخصائص المميزة للعب في 

ريجي ويقل اللعب التخيلي هذه المرحلة اتسامه ويبدأ اللعب االجتماعي باالزدياد بشكل تد

 ).65-64،ص 2004نبيل عبد الهادي،(وتقليد األشياء والقاعد 
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  :مرحلة التجمع الثالثة -3-5

تمتد من سن خمسة إلى ثمانية سنوات يحب األطفال في هذه السن النشاط 

الجماعي في اللعب التلقائي،تميل البنات إلى التألق وتمثيل المنزل واألوالد يلعبون لعبة 

لشرطة واللصوص كما تبعث األلعاب المنظمة البهجة عند الطفل فهو يحاول تعلم قوانين ا

اللعبة و اللعب في هذه السن كثيرا ما يكون تمثيال حيث يكونون على أنتم باالستعداد 

  .لإلسهام في التمثيليات البسيطة في الفصول الدراسية

  :مرحلة اللعب المخطط -3-6

هرا،والولد في هذه السن يلعب ويعمل بجد ونشاط كما من ثمانية إلى أثنى عشر ش

يتسم لعبه بالعنف أما البنات فيستعملن العرائس والدمى الورقية وفي اللعب التمثيلي يكون 

وفيق . (االتمام بألعاب الفرق كبيرا،وعادتا ما يحب األوالد كرة القدم وتحب البنات الحكاية

  ).23،ص 2005صفوت مختار،

  :فسرة للعبالنظريات الم -4

  :تفسير نظرية التحليل النفسي للعب -4-1

التي استخدمها كوسيلة لعالج المرضى " سيغموند فرويد"تعود هذه النظرية لصاحبها 

العقلي واالضطرابات النفسية الموجودة لدى اإلنسان وقد تطورت هذه النظرية هي في 

على ضرورة استخدام " يدفرو "أواخر القرن التاسع عشر وبداية الفرن العشرين حيث أكد 
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اللعب كوسيلة لتحليل نفسية األطفال التي من الصعوبة تحليلها عن طرق التداعي الحر 

أو باتباع طرق أخرى،وقد قام فرويد بتفسير اللعب اإليهامي المرتبط بالخيال بأنه وسيلة 

عب إلسقاط الرغبات ،إعادة تمثيل األحداث المؤلمة التي مر بها الطفل، وقد عرف الل

اإليهامي بأنه مجموعة الحركات واألفعال الي يقوم بها الطفل متخيال واقعه االجتماعي 

 .المستقبلي

و قد قرر فرويد بان السلوك البشري يتحدد بمقدار ما يؤدي الى اللذة و األلم فالمرء يسعى 

 وراء الخبرات السارة و يحاول تجنب الخبرات المؤلمة لذلك يقوم بتكرار واقعة عن طرق

الخاص به دون تدخل احد و ذلك عن طريق استخدام أشياء و اللعب حيت يخلق عالمه 

  46ص  2004مواقف من العالم الحقيقي نبيل عبد الهادي 

  :تفسير النظرية السلوكية_2_4

انبتقت النظرية السلوكية في تفسير اللعب من اعمال سكينر و تورندابك و هل و 

و ميلر و قد تركزت اهتماماتهم على الدور الدي تلعبه البيئة في تشكيل لعب  بندوراودوالرد

الطفل فازدهار اللعب يحتاج الستثارة البيئة المحيطة بالطفل و اتصاله باالقارب و 

استحسان اإلباء للممارسة باإلضافة الى توفير المكان و الوقت المناسبين لممارسة الطفل 

سهير محمد سالمة شاش (لنفس القوااعد األساسية للتعلم النواع اللعب و يخضع اللعب 

  ).90ص  2001
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حيت يرى سكينر ان اللعب سلوكات تعليمية يمكن ان يكتسبها الطفل بفضل ما يترتب 

على استجابته لنشاط اللعب من تعزيزات تشعره بالرضا و السرور فيعمل على تكرار هذا 

ص  2004محمد احمد صوالحة (وب فيها السلوك االجرائي فيكتسبه كاهداف تعليمه مرغ

41.(  

  :تفسير المظرية العقلية المعرفية لللعب_3_4

  :ترتكز النظرية العقلية المعرفية على اعمال جان بياجيه في النمو المعرفي

و تتلخص نظرية هذا العالم في اللعب اعتمادا على التخيل البنائي اذ ان هناك عالقة بين 

هناك صلة وتيقة بينهما فحسب بياجيه فان اللعب عبارة عن  اللعب و الدكاء و يرى بان

أداة يقاس بها دكاء الطفل و مؤشر يدل على النمو المعرفي و كما يؤدي دلك كل من 

الليباييدي عفاف و الخاليلة عبد الكريم فان بياجيه لم يقدم نظرية خاصة باللعب و انما 

اسية التي جاء بها هي ان اللعب يغذي تعرض لدراسته و قدم تحليالت حوله و الفكرة األس

الى حد كبير ذكاء الطفل كما يجعل هذا األخير يستعمل المنطق في حل المسائل التي 

  )53-52ص  2010 2009غبري سميرة مرشد عبدهاال(تشغله و تتير اهتمامه 

  :تفسير النظرية الجشطالتيةللعب_4_4

هم روادها كوفكا و كوهلر و ركزت هده النظرية على دراسة االدراك الحسي و من ا

الجيشطالت كمصطلح يعني االشكال و التكوينات باللغة األلمانية حيت يمكن تلخيص 
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هذه النظرية بانها ترتكز على التفكير الكلي و النظرية الكلية الشاملة بالرغم من انا 

األجزاء تكمل هذا الكلو لكن يمكن استخدامها في تنمية التفكير المنطقي عن طريق 

  .10الى  1استحدات و اسخدام اللعب فمتال ادا اردنا تدريس األرقام من 

يمكن وضع أكياس تحتوي على كرات تمتل االعداد المدكورة فنكلف الطفل س بان يختار 

عددا معينا و قد يختار اللعبة التي تدل عليها اكلكرات الموجودة في االكياس فهدا بدوره 

تمتل األجزاء حيت يكون موقفا تكامليا يستند الى  يمتل المجال و االعداد ضمن السلة

نظرية الجشطالت كما يمكن قياس جاذبية اللعبة بالنسبة للطفل بمقدار الحركات التي يقوم 

 2004نبيل عبد الهادي (بها الطفل عندما يلعب باللعبة تلك و يدرك الموقف الكلي للعبة 

  .)52ص

  :خصائص و مميزات اللعب_5

  :نشاط تلقائي_1_5

يقوم الفرد باللعب بدافع داتي منه و بارادته سواء كان هذا اللعب حرا او موجها او نشاط 

  .ذو فائذة او بدون فائدة او كان فرديا او جماعيا

يقوم الفرد باللعب دون مؤشرات او ضغوط واقعة عليه من :االسترخاء و الحرية_2_5

اجبار و غير خاضع لضغوط  البيئة المحيطة به و يمارس نشاطه باسترخاء و حرية دون

  .او قيود من قبل األشخاص المحيطين به



ا���
                                                                                      	ا��ا���� ا�  

 

63 

 

  :تعدد مستوياته -5-3

تعدد مستويات اللعب وفق لمستويات نمو الطفل، و أن أشكال اللعب ترتبط إرتباطا وثيقا 

  .بمراحل نموه

  :المتعة و السرور-5-4

االسترخاء و يؤدي إن اللعب يكون بدافع ذاتي من قبل الفرد و يتم في جو من الحرية و 

  .إلى إشباع حاجاته النفسية، من طاقاته الزائدة و كذلك يحقق له فرص االستمتاع بوقته

  :وسيلة تربوية -5-5

يعد اللعب من أهم الوسائل الفعالة في تربية و تنمية الطفل و من خالله يتم تحقيق 

و العقلي و تنمية  إسهامات تربوية و تنموية للطفل كالنمو الحركي االجتماعي و المعرفي

، 2006هبة محمد عبد الباقي،. (لغة الطفل و تطوير صحته و تنمية االبتكار و االبداع

  ).28-27ص

  :العوامل المؤثرة في اللعب لدى الطفل -6

فاالطفال الموهوبون يختلفون عن أقرانهم . يتعلق  اللعب بالذكاء : العامل العقلي -6-1

اط عقلية أكبر كثيرا مما قورنت باألنشطة البدنية، و فيما يخص اللعب إذ لديهم أوجه نش

هم أقل ميال إلى األنشطة الهادئة كما أنهم يفضلون رفاق اللعب األكبر منهم قليال و هم 
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أقل تفضيال أللعاب التنافس، و األطفال األذكياء يلعبون أكثر من المتخلفين عقليا بمقدار 

  .كثر من غيرهم في الترويح العقليدقيقة يوميا كما ينفقون حوالي ساعة أ) 50(

و القدرة العقلية ذات أهمية إختيار الدمى و األلعاب إذ يبدي العاديون أو ذوي المستويات 

األعلى في الذكاء تفصيال لمواد اللعب التي تعتمد على النشاط التركيبي البنائي بدرجة 

هتمامهم بمواد اللعب أكبرمن األطفال ضعاف العقول، كما يبدي األذكياء في طول فترة ا

التي يختارونها، في السنوات ما قبل المدرسة يبدون إهتماما واضحا بالصلصال و 

  .المقصاة و الرسم و الزحرفة و األلعاب التركيبية

  :الجنس -6-2

يلعب جنس الطفل دور كبير في نشاط لعبه، إال أن الفروق بين الجنسين ال تظهر في 

ل بصورة عامة، حيث تفضل البنات اللعب بالدمى و السنوات األولى من حياة األطفا

األلعاب المتعلقة بالمواد المنزلية و الخرز و المكعبات، بينما يفضل األوالد القطارات و 

  .العربات و الطائرات و األحصنة و المسدسات

  ).14- 13، ص1998إيمان بقاعي، . (و يلعب األوالد بعنف أكثر من البنات

إلى وجود فروق ذات داللة بين لعب البنات و األوالد إذا "  HONZIK""هونزيك"و يشير 

ما لعبوا بنفس مواد اللعب من حيث التكوينات و التشييدات و األوالد يبدون اهتماما 

  .باللعب أكثر  من البنات
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  :العامل االجتماعي و االقتصادي -6-3

يات االجتماعية و يلعب دورا مهما في اللعب من حيث الكمو الكيف فاألطفال ذوي المستو 

االقتصادية األعلى يميلون إلى ألعاب تكلف ماال مثل التنس و كذلك أنشطة مدروسة ذات 

صفة حضارية أكبر فيتمرنون على الموسيقى، المسرح بينما األقل مستوى يلعبون بشكل 

  ).14، ص 1995إيمان بقاعي، . (أقل كمية و كذلك بشكل عشوائي غير مدروس

  :عامل البيئة -6-4

للبيئة أثر واضح في نوعية اللعب فطبيعة المناخ و توزيعه على فصول السنة تؤثر في 

نشاط اللعب عند األطفال حيث يخرج األطفال للعب في الحدائق شتاءا في المناطق 

المعتدلة بينما يقومون بالتزحلق على الجليد و اللعب في الثلج في المناطق الباردة، كما 

ات الريفية و الصحراوية أقل من لعب األطفال في البيئات أن لعب األطفال في البيئ

الحضارية و قد يعود هذا إلى قلة أدوات اللعب وطبيعة البيئة الريفية و الصحراوية التي 

  ).59، ص2010إيمان عباس الخفاف، . (يصعب فيها تنظيم أوقات اللعب

  :مواد اللعب -6-5

طيع أن نوجه من خالل اللعب المهم أن إن الطفل يتأثر بما نقدمه من ألعاب، فنحن نست

نختار االلعاب الجيدة التي تثير افكار الطفل و تحرك عقله، كما يجب االنتباه إلى تناسب 
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األلعاب مع تطور العمري و العقلي للطفل، كما أن االلعاب و ندرتها تحرم الطفل من 

  .ممارسة حقه في اللعب و تصيبه باالنكسار و البالدة

  :باءعامل األ -6-6

إن الوالدان اللذان يشجعان أوالدهما على اللعب، يتوقع أن يكون لهما تأثير على تنمية 

  :قدرات أطفالهمل اإلبداعية و اتجاهات الوالدين تتراوح بين طرفيت متناقضين

الطرف األول من الوالدين يتضمن خصائص نفسية يتصفون بها و هم يطلقون عليهم 

  :بالنسق التجريدي و يتصفون ب

 .تفتح الذهن -

 .القدرة على التكيف -

 .عدم التسلط -

 .القدرة على تناول وجهات نظر متعددة -

 .القدرة على منح الطفل قدرا من االستقاللية -

البساطة، االستبدادية، الجمود، : الطرف الثاني من الوالدين يسمى النسق العيني وصفاتهم

  .التسلطية العقائدية: التقليد
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كل األحوال فالطفل العب ممتاز يحتاج إلى مكان يلعب فيه و إلى أدوات يلعب  و في

بها و إلى رفاق يلعب معهم و إلى حرية تكفل له نمو عضالته و خياله و عقله و اختيار 

  )14، ص1998إيمان بقاعي، . (ما يجب من ألعاب تنمي ذكائه و استقالله

  :العامل الجسدي -6-7

السليم جسديا يلعب أكثر من الطفل المعتل جسديا كما أنه يبذل من المسلم به أن الطفل 

جهدا و نشاطا يفرغ من خاللها أعظم ما لديه من طاقة، و تبين أن الطفال اللذين تكون 

تغذيتهم و رعايتهم ناقصة هم أقل لعبا و اهتماما باأللعاب و الدمى التي تقدم إليهم و ال 

ة  عند الطفل يلعب دورا مهما في تحديد أبعاد شك أن مستوى النمو الحركي في سن معين

نشاط اللعب عنده، فقد تبين أن الطفل الذي ال يملك القدرة على قذف الكرة و التقاطها ال 

  ).21، ص2010أحمد نايل الغرير، .(يشارك أقرانه في الكثير من ألعاب الكرة

  :دور اللعب في نمو الطفل-7

  :حركي و الحسيدور اللعب في النمو الجسمي و ال -7-1

يتدفق األطفال صحة و سعادة عندما يمارسون ألعابهم البدنية و هم من خاللها يطورون 

  جهازهم الحركي فتنمو قدرتهم على العمل و التفاعل مع البيئة تفاعال بناءا

  :و يعد اللعب مهما لنمو الطفل الجسمي و الحركي و الحسي ألنه للطفل
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لكبيرة و الصغيرة كما في العاب الحركة و تقويم الجسم و تمرين العضالت تا -

 .المجهود الجسمي

 .تعليم الطفل العديد من المهارات الحركية -

 .تنسيق الحركات و تنظيمها و زيادة القدرة على حفظ التوازن  -

 .تنمية مفهوم الذات الجسمي -

 .تدريب الحواس و إغناء القدرة على استخذامها -

 ).24-23، ص2008د الحميد، حنان عب. (تنمية التآزر الحسي الحركي -

  :دور اللعب للنمو العقلي أو المعرفي -7-2

يطور الطفل من خالل العب بناه المعرفية، فاللعب عملية نشيطة حيوية ينظم فيها الطفل 

البيئة وفق استجابته لمتغيراتها، و وفق ما تسمح به أبنيته المعرفية بهدف تحقيق التوازن، 

، 2008حنان عبد الحميد، . (ء و تعديل الصورة المتكونة لديهأي السيطرة المعرفية لألشيا

  ).24ص

  :و يساهم اللعب في النمو العقلي عن طريق

 .يوفر المجال لتربية عقل الطفل و زيادة قدرته على الفهم -

 .يوفر للطفل فرص االبتكار و اإلبداع و التشكيل -



ا���
                                                                                      	ا��ا���� ا�  

 

69 

 

، 2005الخليلي،  أمل عبد السالم(يساعد على تنمية عمليات االكتشاف  العقلية  -

 ).115-114ص

أمل عبد السالم . (يوفر فرص ربط العمليات العقلية مع نواحي النمو المختلفة -

 ).115- 2005الخليلي، 

و التفكير الرمزي أو المجرد يعتبر من الجوانب المهمة في النمو العقلي و الذي يتركز في 

اإليماءات باعتبارها رموز  سنوات الطفولة المبكرة، و نعني بالرموز استخدام األدوات و

  ).23عزة خليل، ص. (تمثل أشياء أو أفكار أخرى غير موجودة في الموقف

  :دور اللعب في النمو اللغوي -7-3

أن اإليماءات و الحركات التعبيرية و الرسومات و " VYGOTSKY"يرى فيكوتسكي 

أن اللعب  الصور و اللعب أهمية في تنمية النمو اللغوي لدى الطفل كما يشير إلى

التخيلي أو التمثيلي، و الرسم من أهم الجوانب التي تساهم في النمو اللغوي للطفل و 

  .خاصة اللغة المكتوبة

أن التمثيل يعد العامل الرئيسي في تنمية الجانب اللغوي لدى الطفل و Meekو يرى 

بين  خاصة اللغة المكتوبة و ذلك في المراحل األولى للكتابة حيث أن التمثيل يربط

الخبرات الفعلية و بين العوالم األخرى الممكنة و التي تحيط بالطفل و ذلك من خالل 

  .استخدام الحكايات
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إلى أن الحصيلة اللغوية لألطفال قد نمت كما زادت من  peryو قد أشارت دراسة 

معارفهم و من قدرتهم على التواصل حيث تعلموا عن طريق اللعب بالروافع اآللية و نظام 

  .كرات الكثير من المبادئ العلمية و تعلموا مبادئ الطفو و الكثافة و الوزن النوعيالب

أن اللعب هو نشاط رمزي و أنه يربط بين الخيال و  Guttonو من جانب آخر يرى 

. اللغة و أن الطفل يستطيع تحقيق ذاته و يتحدث عن نفسه من خالل اللعب الرمزي

  ).73-71، ص1999محمد الحمامي، (

  :دور اللعب في النمو االنفعالي -7-4

يعتبر التفريغ االنفعالي أمرا ضروريا إليجاد صحة نفسية متكاملة عند الطفل و هذا ما 

يحدث بصورة عشوائية، علما بأن البيئة المحيطة أمر ضروري أيضا و هناك عالقة 

للتخلص  واضحة بين اللعب و التفريغ االنفعالي، فاللعب هو آلية التي يلجأ إليها الطفل

  .من التوترات و القلق

  :دور اللعب في نمو شخصية الطفل -7-5

يستطيع اللعب إذا ما أحسن استغالله أن يلعب دورا إيجابيا  فعاال مؤثرا في بناء 

الشخصية التوازنة المتكاملة للطفل، ففي أثناء اللعب تتكون  لدى الطفل اتجاهات معينة 

إدراكه الواعي لذاته، و ال يقتصر أثر اللعب على نحو كيانه و شخصيته النامية و يتحقق 

الذات الجسمية فحسب، بل يتعداها فيما بعد إلى البنية النفسية فتنمو لديه القيم و يتخلص 
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-160-159، ص 2008لينا نبيل أبو مغلي . (من التوترات العصبية و عوامل الكبث

162(  

  :دور اللعب في النمو االجتماعي -7-6

وين االتجاهات نحو ذاته و نحو اآلخرين و نحو الموضوعات المختلفة اللعب وسيلة لتك

  .األلعاب

االلعاب االجتماعية تنمي القدرة على تجريد الخصائص األساسية للدور االجتماعي و 

  .تعميم مفهوم الدور بدرجة كبيرة

عملية التقمص و  يساعد الطفل على أن يضع نفسه مكان اآلخرين و بالتالي تتأكد

  .التعاطف و مراعاة اآلخرين

و من خالل اللعب يتعلم األطفال الكثير من أنفسهم فتتسع دائرة اتصاالتهم االجتماعية و 

  ).173، ص 2009السيد كامل الشربيني منصور، .(ازدياد الصداقات

  :اللعب لدى االطفال المصابين بمتالزمة داون -8

طفل و خاصة بالنسبة للمصابين بمتالزمة داون، و نظرا إن للعب قيمة كبيرة بالنسبة لل

للتأخر اللغوي و الجسمي و العقلي و المعرفي، فالطفل المصاب بمتالزمة داون ال 

يستطيع التواصل الطبيعي مع المحيطين به، فيلجأ إلى الحركات التكرارية و يشارك 
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، 2009ي منصور، السيد الشربين.(األصغر سنا أو يميل إلى اإلنطواء و اإلنعزال

  )173ص

و االطفال المصابين بمتالزمة داون يتمتعون بمهارات اللعب كما يتمتع بها األطفال 

اآلخرون، لكنهم يلعبون بشكل مختلف عن العاديين، فمهارات اللعب تظهر النضج 

  .االجتماعي و اإلدراكي للطفل المصاب بمتالزمة داون

فهم قواعد اللعب، بسبب مصاعب اللغة و  و هذا الطفل قد يعاني من مشاكل عديدة في

اإلدراك عنده، و ألن التطور االجتماعي يتأخر عنده فهو ال يتمتع باللعب مع اآلخرين 

كما يجب، و قد يكون أكثر إعتمادا على اآلخرين عند اقتراح ألعاب أو نشاطات في 

  ).171غسان جعفر، ص. (اللعب او إبتكار أفكار جديدة في اللعب

  :اعدة األطفال المصابين بمتالزمة داون من خالل اللعبسبل مس -9

يعد اللعب من وسائل التعلم المبهجة حيث يختار الطفل ما يريد أن يتعلمه كما يضبط 

إيقاع التعلم بنفسه، و قد تم تصميم أماكن في الحضانة و سنوات الدراسة األولى بحيث 

حياة اليومية، فيكون اللعب ذخيرة تشجع على اللعب المرتبط بالقدرات الالزمة ألنشطة ال

من المهارات النافعة خالل عملية اللعب و يمكن للكبار الذين يعرفون السبل المناسبة 

، 2008أرشدي الخالدي، . (لزيادة ما يتعلمه الطفل من عملية اللعب دون الضغط عليه

  ).238ص
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غيير السلوك و للعب قيمة عالجية بالنسبة للمصابين بمتالزمة داون و خصوصا في ت

غير االجتماعي أي العدواني، لذلك ال بد  من العمل على توفير غرفة خاصة تحتوي 

على أنواع و أشكال مختلفة من األلعاب الغير قابلة للكسر و الخالية من الزوايا الحادة  

خولة أحمد . (حفاظا على سالمتهم و يمكن ممارسة اللعب بشكل فردي أو جماعي 

  .)229، ص2005يحيى، 

  :ما يجب مراعاته عند بناء البرامج و األنشطة للمصابين بمتالزمة داون -10

 .إشباع ميل الطفل إلى الحركة و النشاط مع االنتباه إلى الحالة الصحية العامة -

 .تنمية االهتمام و الميل للعمل اليدوي لديهم -

 .امتصاص انفعاالتهم و تخفيف التوتر النفسي لديهم -

 .تحقيق الذات -

 .حصيلتهم اللغويةإغناء  -

 .تنمية سلوك التعاون و الصفات األخالقية األخرى و حب االنتماء للجماعة -

 .معالجة بعض حاالت االضطراب السلوكي لديهم -

 .تفريغ الطاقة باستثمار حسن -

 .بناء صداقات و التعرف على أصدقاء -

  ).229، ص2005خولة أحمد يحيى، .(إتاحة الفرص للضحك و االستمتاع -
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  :الفصل خالصة

يعتبر اللعب أكثر من مجرد نشاط لألطفال فهو يشكل وسيلة أساسية تسمح له بإدراك 

و الطفل العب ماهر يحتاج إلى مكان . عالمه الخاص و ان يستخدم مهاراته المختلفة

و هو بحاجة إلى قليل من التوجيه من طرف الراشدين . يلعب فيه و إلى أدوات يلعب بها

طفال ال ينخرطون بسهولة في اللعب كما هو الحال مع أطفال و رغم ذلك فإن بعض األ

متالزمة داون، لذا يتعين علينا تطوير استراتيجيات ليس فقط الستخدام اللعب و االستفادة 

  .منه بوصفه بيئة تعليمية بل و تشجيع ظهوره و حدوثه أيضا
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  :تمهيد

تدعيم  إن تحديد اإلجراءات المنهجية للدراسة و خصوصا في الدراسات اإلجتماعية  

للربط بين مختلف جوانب الدراسة من أجل الوصول إلى نتائج دقيقة و موضوعية لإلجابة 

على التساؤل المطروح في المشكلة المدروسة، و عليه فالجانب الميداني هو تدعيم 

هو مجموعة المناهج و الطرق التي "الجانب النظري، فمنهجية البحث كما يراها فريدريك 

ه و بالتالي فإن وظيفة المنهجية هي جمع المعلومات ثم العمل على توجه الباحث في بحث

تصنيفها و ترتيبها و قياسها و تحليلها من أجل استخالص نتائجها و الوقوف على توتب 

 .)119، ص2002رشيد زرواتي، ". (الظاهرة االجتماعية المدروسة
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 :منهج الدراسة .1

عامة التي يتم وضعها من أجل الوصول إلى المنهج هو مجموعة القواعد و األنظمة ال

حقائق مقبولة حول الظواهر موضوع اإلهتمام من قبل الباحثين في مختلف مجاالت 

المعرفة اإلنسانية و يرتبط اختيار نوع المنهج في البحوث العلمية بطبيعة المشكلة المراد 

 8(الزمي داون من في تنمية لغة مت دراستها، و بما أن طبيعة بحثنا يتناول دور اللعب

فقد اعتمدنا على المنهج التجريبي، الذي يهدف إلى قياس أثر المتغير ) سنوات10إلى 

أي معرفة فعالية اللعب في تنمية ) اللغة(على المتغير التابع ) مجموعة األلعاب(المستقل 

 .لغة متالزمي داون و هنا للتأكد من صحة الفرضية

  :الدراسة اإلستطالعية .2

أطفال مصابين بمتالزمة  6دراسة استطالعية لبرنامج اللعب المستخدم على قمنا باجراء 

درجة من المركز  62إلى  50سنوات بمستوى ذكاء  10إلى  8داون تتراوح أعمارهم من 

  :النفسي البيداغوجي لألطفال المعاقين ذهنيا بمزغران و في ضوئها تم التعرف على

كل لعبة، و األدوات الالزمة لكل منها و قد  تحديد الطريقة المستخدمة لتنفيذ اجراءات*

في (في الحديث مع األطفال ) العامية(وجدنا ضرورة مراعاة إتباع األلفاظ البسيطة 

  ).جماعة اللعب
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حيث  وجدنا أن كل لعبة من األلعاب تستغرق فترة تتراوح بين : المدة المناسبة لكل لعبة*

انها و ضمان استيعاب المفردات و ساعة و ساعة و نصف حتى يتمكن األطفال من اتق

المفاهيم المستخدمة و حتى يمكن تكرار اللعبة عدة مرات خالل الفترة المحددة كما 

  .استخدمنا أسلوب التعزيز و التقليد و الحث خالل كل مراحل تمارينات اللعب

 :مكان الدراسة .3

، بمزغران لقد أجري البحث في المركز النفسي البيداغوجي لألطفال المعاقين ذهنيا

طفل، و  40الحقيقية للمركز هي  االستيعابية، 2013مستغانم، فتح أبوابه في سبتمبر 

طفل  30يتبع المركز النظام الداخلي و النظام النصف الداخلي للبنين و البنات، يوجد 

 9حالة مصابة بعرض داون و  14نصف داخلي و النظام الداخلي لم يتم بعد، و هناك 

  .حاالت لديهم توحد7ة ذهنية متوسطة، و حاالت لديهم إعاق

  .و يوم الخميس مخصص لزيارات الخارجية

و يتم تحديد يوم دخول األطفال إلى المركز على حسب تاريخ إلحاق التالميذ بالمدارس، 

كما يستفيد أطفال المركز بأخذ أيام العطل و األعياد الدينية و الوطنية و نهاية األسبوع، 

جوان، و يستقبل المركز إال األطفال القاطنين بوالية 30ن في و الخروج الرسمي يكو 

  .مستغانم و دوائرها
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تجرى لألطفال أثناء التحاقهم ألول مرة بالمركز مقابلة عيادية تقوم بها المختصة العيادية 

و مقابلة أرطفونية تقوم بها المختصة األرطفونية و يكون حضور األم إجباري، باإلضافة 

فتر العائلي، و الهدف من هذه المقابالت هو أخذ المعلومات األولية حول إلى الطفل و الد

الطفل كمرتبته في األسرة، عدد اإلخوة، حالة اإلجتماعية للوالدين، و كيف جرت فترة 

  .الحمل و غيرها من المعلومات التي تساعد على التشخيص

لك حسب نوع هذا األساس يتم توجيه إلى قسم أو الفوج المناسب للطفل و ذ و على

العرض و درجته، أي يتم وضع الحاالت المتشابهة و المتقاربة لبعضها البعض في قسم 

  .واحد

  :الطاقم البيداغوجي

أخصائيين أرطفونيين، و مربية مختصة،  03أخصائيين في علم النفس العيادي، و  04

  .طاقم إداري، ومشرفة على المركزمربيات، و 07و 

  :الطاقم اإلداري

مسؤول المركز، و عون إداري، و تقني سامي في اإلعالم اآللي، و محاسب إداري 

  .حراس الليل و النهار 07رئيسي، و ملحق إداري، و عاملين في المطبخ، و منظفتين، و 

  :النشاطات البيداغوجية

 .الحساب و الكتابة -
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 .كانيالتوجه الزماني و الم -

 .الخياطة و الطرز -

 .الرسم على الزجاج -

  :أهداف المركز

يعمل المركز على تحقيق األهداف العامة و التي تخص كل أطفال المركز  و األهداف 

  .الجزئية تخص كل طفل أي حسب إضطرابه و حسب حالته

 :تاريخ الدراسة .4

 إلى غاية 22/11/2015تمت هذه الدراسة في الفترة الزمنية الممتدة من 

29/04/2016.  

 :عينة الدراسة .5

حاالت مصابة بمتالزمة داون تم اختيار العينة بصفة ) 06(تتكون عينة البحث من ستة 

  .مع األخذ بعين االعتبار السن و مدى تعامل الحالة مع اآلخرين مقصودة
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  .عينة الدراسةفبيمثل التعري: 01جدول رقم 

  معلومات كل حالة  الحاالت

سنوات تعاني من  10جنس أنثى تبلغ من العمر ) ف.ب(  الحالة األولى

  .عرض داون

سنوات يعاني من  09جنس ذكر يبلغ من العمر ) أ.ع(  الحالة الثانية

  .عرض داون

سنوات يعاني من  08جنس ذكر يبلغ من العمر ) ج.ع(  الحالة الثالثة

  .عرض داون

سنوات تعاني من  10جنس أنثى تبلغ من العمر )  ح.ك(  الحالة الرابعة

  . عرض داون

سنوات يعاني من  8جنس  ذكر يبلغ من العمر ) ن.ع(  الحالة الخامسة

  .عرض داون

سنوات يعاني من 9جنس  ذكر يبلغ من العمر ) ه.ف(  الحالة السادسة

  .عرض داون

  :التناول اإلجرائي األول

الذكاء رسم الرجل من االختبارات الشائعة و المشهورة  يعتبر إختبار: إختبار الذكاء .1

لقياس ذكاء األطفال من رسوماتهم، نتيجة لما يقدمه من نتائج صحيحة و دقيقة، 

فبالمقارنة مع االختبارات األخرى لقياس الذكاء وجد أن معامل االرتباط بينهما كان 

في البيئة  عالي، و قد اعتمدت المجموعة على بنوده لقياس ذكاء األطفال

 . الجزائرية

 :التعريف اإلجرائي الختبار رسم الرجل لقياس ذكاء األطفال .2

هو اختبار لفظي ال يعتمد على األلفاظ و الكتابة و القراءة، يقيس ذكاء األطفال  .3

 .بندا 51و ذلك باالعتماد على ) سنة 13إلى  04(الذين يتراوح أعمارهم مابين 
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جدنوف رسوم ضعاف العقول من األطفال  و قد أظهرت البحوث التي قامت بها .4

تتشابه إلى حد كبير رسوم األطفال الذين هم أصغر منهم سنا من حيث العناصر 

 . الموجودة في الرسم و التناسب بين هذه العناصر

أي محاولة إلظهار الرأس حتى و لو كان خاليا من مالمح الوجه و ال : الرأس )1

 .ط للرأستحسب مالمح الوجه إذا لم تكن هناك خطو 

أي محاولة إلظهار الساقين بعددهما الصحيح، باستثناء الحالة التي : الساقين )2

 .يكون فيها الرسم جانبيا حيث تظهر في هذه الحالة رجل واحدة

أي محاولة إلظهار الذراعين بعددهما الصحيح، باستثناء الحالة التي : الذراعين )3

ذراع واحدة و ال يعطى يكون فيها الرسم جانبيا حيث يظهر في هذه الحالة 

 .الطفل نقطة على رسمه لألصابع ملتصقة بالجذع مباشرة

أي محاولة إلظهار الجذع حتى لو كانت برسم خط و في حال كان : الجذع )4

 .الجذع ملتصق بالرأس ال بعنبر رقبة بل يحسب جذع

يقاسان بالمليمتر إذا تطلب األمر في هذه : الجذع أكبر من عرضه طول )5

 .الحالة يجب أن ال يكون الرسم عبارة عن خط

تصحح هذه النقطة بدقة و صرامة فيجب أن تكون هناك : افظهور األكت )6

 .أكتاف واضحة و ال تحتسب يمنح الطفل نقطة

المرسومة و  مهما كان نوع السيقان و األذرع اتصال الذراعين و الساقين )7

 .عددها فإن التصاقها بالجذع يمنح الطفل نقطة

في حالة الرسم الجانبي : الصحيحة األماكنفي اتصال الذراعين و الساقين  )8

 .يجب أن يكون الذراع ملتصقا بمنتصف الجذع تحت الرقبة

 .أي شكل مختلف عن الجذع و الرأس يتوسطهمايعتبر رقبة: وجود الرقبة )9

أي أن تكون متدرجة : ع الرأس أو الجذع أو كالهماخطوط الرقبة يتماشى م )10

 .االتساع




	� ���را���� ا���� ا�����                                                       ا���اءات ا�

 

82 

 

أغلب أشكال العينين عند األطفال تكون غريبة و لكن أي : وجود العينين )11

محاولة إلظهارهما تعطي نقطة، و ينقط الطفل في حال الرسم الجانبي على 

 .العين الواحدة

 .أي محاولة إلظهار األنف تحسب: وجود األنف )12

 .محاولة إلظهار وجود الفمأي : وجود الفم )13

رسم الفم و األنف من بعدين أي أن ال يكونا مجرد خط، و ال يقبل الشكر  )14

المستدير أو المربع أو المستطيل لألنف و يشترط رسم خط لفصل الشفتين كي 

 .يمنح الطفل نقطة

 .أي محاولة إلظهارهما تقبل: إظهار فتحتي األنف )15

 .تقبلأي محاولة إلظهار الشعر : وجود الشعر )16

يجب أن يكون في المكان الصحيح من : وجود الشعر في المكان الصحيح )17

 .الرأس و أن ال يكون شفافا

 .أي محاولة إلظهار المالبس تقبل: وجود المالبس  )18

و يشترط أن ال تكون المالبس شفافة تظهر ما : وجود قطعتين من المالبس )19

 .تحتها، و ينقط الطفل في حال رسم الثوب التقليدي

تصحح هذه النقطة بدقة فيجب أن تكون : لمالبس من القطع الشفافةخلو ا )20

الثياب ساترة لما تحتها تماما فال يجوز أن يبدو الساق تحت البنطلون مثال أو 

 .الجسم تحت الجبة، و يجب وجود األكمام

نعطي هذه النقطة مباشرة للطفل الذي يرسم / قطع من المالبس 4وجود  )21

 4الرأس أما في الحالة العادية فيجب أن تتوفر اء الرجل مرتديا الجبة و الغط

قطع فعال مثل البنطلون و القبعة و السترة و الحذاء و ربطة العنق الحزام أو 

 ...حماالت البنطلون




	� ���را���� ا���� ا�����                                                       ا���اءات ا�

 

83 

 

يجب أن يكون الزي متكامال و واضحا و معروفا فال يعطى  : تكامل الزي )22

 .الطفل النقطة إذا رسم زيا عاديا مع قبعة شرطي مثال

 .أي محاولة إلظهار األصابع تحسب: األصابع وجود )23

 .صحة عدد األصابع )24

أن تكون من تعدين و + الطول أكبر من العرض: صحة تفاصيل األصابع )25

 °170أن ال تزيد الزاوية التي تحتلها عن + ليست خطوط

تصحح هذه النقطة بتشدد فال يعطى الطفل نقطة إال : صحة رسم اإلبهام )26

قية األصابع المسافة بين اإلبهام و السبابة أكبر إذا كان اإلبهام أقصر من ب

 .من المسافة بين بقية األصابع

 .يجب أن تكون بادية: إظهار راحة اليد )27

لوحظ أن بعض األطفال يرسمون اليدين داخل الجيب في هذه الحالة يعطى الطفل 

  .نقطة على كل العناصر السابقة المتعلقة باليدين

 .ف أو الكوع أو كالهمافصل الكتم: إظهار مفصل الذراع )28

مفصل الركبة أو ثنية الفخذ، يظهر في بعض : إظهار مفصل الساق )29

 .الرسومات ضهور في مكان الركبة يقبل ذلك و يحسب نقطة

أن ال تكون مساحة الرأس أكبر من نصف مساحة الجذع أو : تناسب الرأس )30

 .أقل من عشر مساحته

ع أو أكثر قليال، و أن أن تكون الذراعان في طول الجذ: تناسب الذراعين )31

 .يكون طول الذراعان أكبر من عرضهما

طول الساقين أقل من طول الجذع و عرضهما أقل من : تناسب الساقين )32

 .عرض الجذع
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و يجب أن ال ) ليس خط(يجب أن يكون الرسم من بعدين : تناسب القدمان )33

ال  يكون طول القدم أكبر من ارتفاعها، و طول القدم ال يتجاوز ثلث الساق و

 .يقل عن عشرها

 ).ليس خطوط: (إظهار الذراعان و الساقان من بعدين )34

 .أي محاولة إلظهاره تحسب نقطة: إظهار الكعب )35

وضوح خطوط الرسم و تالقيها بدقة : التوافق الحركي للرسم بصفة عامة )36

 .دون كثرة في الفراغات بينها، و تصحح بشيء من التساهل

ن بدقة أكبر و يراعى تدرج تالقي بعاد تصحيح نفس النقطة السابقة و لك )37

 .خطوط الرسم

تصحح هذه النقطة بدقة يلزم أن تكون كل خطوط : توافق خطوط الرأس )38

 .الرأس موجهة و أن يشبه شكل الرأس الشكل الطبيعي

 .مراعاة ما سبق: التوافق الحركي لخطوط الجذع )39

 .نفس الشروط السابقة: التوافق الحركي لخطوط الذراعين و الساقين )40

رسم الفم و االنف و العينين من : التوافق الحركي لخطوط مالمح الوجه )41

بعدين و أن تكون األعضاء في أماكنها الصحيحة و التناسق الحجمي 

 .لألعضاء مهم أيضا

 .أي محاولة إلظهار األذنين تحسب: وجود األذنين )42

األذنين في مكانهما الصحيح و بطريقة مناسبة أي أن يكون الرسم  إظهار )43

 .مشابها لألذن

 .إظهار تفاصيل العين من رمش و حاجب )44

 )البؤبؤ(إظهار إنسان العين  )45

 .إظهار إتجاه النظر )46
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أي مساحة فوق العينين تحسب جبهة و أي : إظهار الذقن و الجبهة )47

 .مساحة تحت الفم تحسب ذقن

 .إظهار بروز الذقن )48

 )الرأس و القدمان و الجذع بشكل صحيح(لرسم الجانبي الصحيح ا )49

 .الرسم الجانبي الخالي من األخطاء ما عدا أخطاء العين )50

  :نتائج اإلختبار

سنوات و ثالث  3إذا كانت رسوم الطفل مجرد خريطات فعمره العقل يقدر ب  .1

 .شهور

 :أجمع الدرجات التي تحصل عليها طفلك و قارن بالنتائج التالية .2

  شهر 39: رجة واحدةد

  شهر 42: درجتان

  شهر 45: درجات 3

و هكذا إلى أن تحصل  48درجات يقابلها  4واصل بإعطاء ثالث أشهر لكل نقطة مثل 

على العمر العقلي بالشهور لطفلك، من خالل عمر طفلك الحقيقي بالشهور و عمره 

  .العقلي بالشهور أيضا يمكننا حساب درجة ذكاء الطفل بدقة

العمر العقلي (بتطبيق معادلة الذكاء المعروفة عند ذوي االختصاص و هي يتم ذلك 

  .معامل الذكاء= 100×) العمر الزمني بالشهور/ بالشهور

  .شهرا 126درجة لرسم طفل ما و هي تقابل  30مثال حصلنا على 

شهرا، لنفترض أن العمر الحقيقي لهذا الطفل هو  126العمر العقلي لهذا الطفل هو  إذا

  .شهرا 128
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إذا العمر العقلي أكبر من العمر الزمني و بالتالي الطفل عادي الذكاء و كلما كبر الفرق 

زاد مستوى الذكاء، لكن هذا ال يكفي سوف نحدد درجة ذكائه بالضبط و يتم ذلك بتطبيق 

  :السابقةالمعادلة 

  و هذا يعطي أن ذكاء الطفل متوسط 98.43=100×) 126/128(

  .ذكاء منخفض: درجة 80معامل الذكاء أقل من 

  ).متوسط(ذكاء اعتيادي : 100إلى  80معامل الذكاء من 

  .ذكاء من مرتفع إلى مرتفع جدا: 140إلى  100معامل الذكاء من 

 ).عبقري موهوب(ذكاء عالي : 140من  معامل الذكاء أكبر

 .إختبارشوفري ميلر .5

، و هو رائز يطبق 1985م ثم أعيد النظر فيه سنة 1975هو رائز فرنسي نشر سنة 

لغوي، يطبق على األطفال على كل األطفال الذين يعانون من تأخر لغوي أو اضطراب 

  .سنوات 8سنوات و نصف  4الذين تتراوح أعمارهم بين 

 :ارعينة االختب •

 .FORME P" الفئة الصغرى"سنوات 5-سنوات و نصف  4: الفئة األولى -

 <FORME G" الفئة الكبرى"سنوات 8-سنوات و نصف  5: الفئة الثانية -

 :هدف االختبار •

الهدف من هذا االختبار هو تقييم المستوى اللغوي عند الطفل و يبحث عن 

  .االضطراب إن وجد
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 :مكونات االختبار •

 :نبد النطق األصوات التاليةنصغي : بند النطق )1

- ]Za[و]Sa[و]S’a[و]Ja[و]fa[ 

  .Gو Pيطبق على الفئتين

 .أعد الحروف التالية: التعليمية -

 .نقطة لكل إجابة صحيحة: التنقيط -

 .هناك صورة ملونة يطبق على الفئتين: تسمية الصورة: بند الفنولوجيا )2

 .أعط إسم كل صورة: التعليمية -

 .هناك قانون: التنقيط -

 .فقط كلمة تطبق على الفئة  46تكون من : إعادة الكلمات السهلة •

 .أعد ورائي الكلمات التالية: التعليمية -

 .نقطة لكل: التنقيط -

كلمات تقريبا صعبة يطبق  10يتكون هذا التمرين من : إعادة الكلمات الصعبة •

 .فقط Gالفئة 

 .أعد الكلمات التالية: التعليمية -

 .الخاطئة في حالة اإلجابة 0: التنقيط -

  .إعادة الكلمة نوعا ما صحيحة 1

  .إعادة الكلمة بخطئين 2

  .اإلجابة الصحيحة 3
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 :بند اللسانيات )3

 :الفهم  .أ 

 :تمرين البطات .1

A :ضه البطة وراء  - ضع البطة داخل الحوض- ضعها أمام الحوض: خذ البطة

  .ضع البطة تحت الحوض- الحوض

B :كم عندنا من بطة.  

C :ضعها في نفس  -كل واحدة منها لمسبح لوحدهاضع  - خذ البطات التي تسبح

ضعها تسبح في الحوض واحدة تلوى  -اجعلها تسبح على محيط المسبح -المسبح

  .األخرى

D :ضعهما تسبحان واحدة بجانب األخرى -ضعهما يسبحان متعاكسان في االتجاه- 

  .ضعهما تسبحان متقاربتان

E :أوقف البطة -اجعلهما تمشيان على طول الحوض- اجعلهما تمشيان.  

 B و  Aيطبق عليها : Pالفئة  -

 Eو DوCيطبق عليها : Gالفئة  -

 :أشكال. ألوان. تمرين األشكال . تمرين األلوان .2

A :القريصات من نفس الشكل و مختلف في األلوان  

صنف األلوان حسب اللون، ضع كل لون على حدا، ضع القريصات : التعليمة -

الخضراء على حدا، ضع القريصات الصفراء  الحمراء على حدا، ضع القريصات

 .على حدا، ضع القريصات الخضراء على حدا

B :القريصات من نفس اللون و األشكال مختلفة.  
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صنف حسب الشكل، ضع كل شكل على حدا، ضع الدائرية لوحدها، : التعليمة -

 .ضع الطول لوحدها، ضع القصيرة لوحدها

C : األشكال مختلفة و األلوان مختلفة  

ضع القريصات من نفس اللون دون االهتمام بالشكل، ضع الحمراء مع : لتعليمةا -

بعضها دون االهتمام بالشكل، ضع الصفراء مع بعضها دون االهتمام بالشكل، 

ضع الزرقاء مع بعضها دون االهتمام بالشكل، ضع الخضراء مع بعضها دون 

 .االهتمام بالشكل

D :األشكال مختلفة و األلوان مختلفة.  

ضع القريصات من نفس الشكل دون االتمام باللون، ضع الدائرية مع : لتعليمةا -

بعضها دون االهتمام بالشكل، ضع الطويلة مع بعضها دون االهتمام بالشكل، 

 .ضع القصيرة لوحدها دون االهتمام بالشكل

  .B و  Aيطبق عليها : Pالفئة 

  .D وC وBو Aيطبق عليها : Gالفئة 

 .اجابة صحيحةلكل  0.25: التنقيط -

  :تمارين التشابه و االختالف -3

A :في حالة المزهريتين المتشابهتان.  

إذا أجاب  -هل هناك اختالف بين الصورتين؟-ماذا تمثل هاتان الصورتين؟  -

 ).مع الشرح(لماذا؟ " ال"الطفل ب 

C :في حالة les deux casseroles مختلفتين.  
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" نعم"إذا كانت اإلجابة ب- بينهما؟ هل هناك إختالفف -ماذا تمثل هذه الصورة؟  -

 لماذا؟

D : في حالةles deux casseroles  متشابهين.  

" بنعم"ماذا ترى في الصورة؟ هل هناك اختالف بين الصورتين؟ إذا كانت اإلجابة  -

 ).مع الشرح(لماذا؟ 

E :في القطتين المختلفتين.  

" بنعم"كانت اإلجابة  هل هناك اختالف بين الصورتين؟ إذا-ماذا تمثل الصورتين؟  -

 ).مع الشرح(لماذا؟ 

 .يطبق عليها االختبار فقط: Gالفئة  -

 .نقطتين لكل تعليمة: التنقيط -

  :تمرن الفهم اللفظي. 4

A :ماذا يفعل الطفل؟ ماذا يرتدي الطفل؟ ماذا يعمل الكلب؟ 

B :؟أين وقع الطفل؟ كيف وقع الطفل؟ لماذا وقع الطفل؟ ماهي وضعية الطفل 

C: حالة الطفل؟ هل هو راض؟ لماذا؟ ماذا يفعل الكلب؟كيف هي 

D :لماذا يغسل الطفل؟ من يساعده؟ أين هي مالبسه؟ أين هما رجليه؟ 

E :أين ينظر الطفل؟ لماذا هو فرحان؟ أنظر إلى رجليه؟ كيف هما؟ لماذا هما هكذا؟  

 .يطبق عليها االختبار:Gو Pالفئة  -

 .نقطة لكل إجابة صحيحة: التنقيط -
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  :تمرين التعيين على الصور. 5

  أين هي ركبتك؟ و أين هو مرفقك؟: قبل البدء بالتمرين تطلبا من الطفل

A : نطلب من الطفل أن يقوم بتعيين أو تسمية الصورة المنطوقة بها من طريق الفاحص

  .أو إعادة تسمية سلسلة الصورة

 .يطبق عليها التمرين: Gو Pالفئة  -

 .نقطة لكل إجابة صحيحة: التنقيط -

 :اإلنتاج  .ب 

  .نطلب من الطفل أن يقوم بتسمية الصور: تمرين التسمية -1

 .يطبق عليها هذا الترين: Gو Pالفئة  -

 .نقطة لكل إجابة صحيحة: التنقيط -

  .نطلب من الطفل أن يقوم بسرد قصة قصيرة كما يريد: سرد قصة قصيرة -2

 .يطبق عليها التمرين: Pالفئة  -

 ).ستة 6أعلى نقطة هي (المقدمة من طرف الطفل يكون حسب األفكار : التنقيط -

  :تمرين سرد على مجموعة من الصور -3

منه أن يحكي نعطي للطفل سلسلة من الصور على الطفل أن يرتب األحداث ثم نطلب 

  .لنا القصة

 .يطبق عليها اإلختبار: Gالفئة  -

البنية  :يكون التنقيط أيضا حسب أفكار الطفل و التي يجب أن نجد فيها: التنقيط -

 .الزمنية و المكانية، الشخصيات، أدوات الربط، السببية
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  :االحتفاظ -ج

  :لتمرين إعادة األرقام -1

A=3,5,9 

2,4,7 

4,2 ,3 

B=4,7,2,9 

3,8,5,2 

7,2,6,1 

C=3,1,8,5,9 

4,8,3,7,2 

9,6,1,8,3  

 Gعلى الفئة  BوCو يطبق  Pعلى الفئة B و Aيطبق 

 .األرقام التالية بالترتيب المعطى أعد ورائي: التعليمة -

 .في حالة اإلجابة الخاطئة 0نقطة في حالة اإلجابة الصحيحة و : التنقيط -

هي عبارة عن قصة لنهرج و لكن تركب على الشكل حمل يتنوع : إعادة الجمل -2

  P و Gالمقاطع بالترتيب تطبق على الفئتين 

لكل مقطع في  1لعالمة بعد تجزي الجمل إلى مقاطع بسيطة نعطي ا: التنقيط -

 .حالة إعادة مقطع واحد فقط من الجملة نعطي الطفل العالمة
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فمجموعة النقاط هو  Gنقطة أما بالنسبة للفئة  51هو  Pمجموعة النقاط بالنسبة للفئة 

  .نقطة 128

  .قبل البدء في التطبيق االختبار نعطي للطفل مثالين أو محاولتين: إعادة اإليقاع -3

 .فقط Gيطبق على الفئة  -

 .نقطة 21مجموعة النقاط التمرين هو  -

 .أعد ما نسمعه: التعليمة -

  :مالحظة

في بحثنا هذا لم نتطرق إلى كل بنود االختبار أخذنا فقط ما يهمنا في دراستنا هذه و كان 

  :اختبارنا يضم البنود التالية

  .بند النطق بكل تعليماته -1

  .يلي أخذ منه ما: بند الفنولوجيا -2

  .إعادة الكلمات الصعبة*

. ألوان. تمرين األشكال. تمرين األلوان. الفهم. أ: أخذنا منه مايلي/ بند اللسانيات -3

  .تمرين الفهم اللفظي. أشكال

  .تمرين التسمية لتسمية الصور: *اإلنتاج. ب
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  :برنامج اللعب* 

 10إلى  8اللغوي ألطفال متالزمة داون من  أنماط االلعاب المستخدمة في تنمية األدء

  .سنوات

  :ألعاب لتنمية مهارة التمييز السمعي: أوال

تهدف هذه المجموعة من األلعاب الخاصة بتنمية مهارة : الهدف من هذه األلعاب -

التمييز السمعي إلى جعل الطفل ينتبه أكثر إلى األصوات و يقوم بتمييزها أي 

 .لديهتقوي مهارة اإلدراك السمعي 

 :لعبة التعرف على األصوات )1

سيارة ، (جهاز تسجيل و أصوات مسجلة من الحياة اليومية : األدوات المستخدمة •

و صور للموضوعات ) جرس، تليفون، صوت قطة، صوت عصفور، صوت الديك

 )، ص2001سهير محمد سالمة دشاش، (التي يصدر عنها الصوت في بطاقات 

 :اإلجراءات •

  .ر الخاصة بكل صنف على أطفال العينة توزيع مجموعة من الصو  -

يتم عرض الشريط السجل لكل صوت على حدة و أقوم بذكر صاحب الصوت و  -

  .أطلب من األطفال أن يذكروا اسمه مع رفع صورته

لشريط المسجل مرة أخرى و يطلب من كل طفل على حدا ذكر اسم صاحب يشغال -

 .الصوت مع تقديم صورة له عند سماع الصوت

فشل الطفل في تنفيذ التعليمة أطلب من طفل آخر ثم أعود مرة أخرى إلى  إذا -

 .الطفل السابق

نطلب من األطفال تقليد األصوات التي سمعوها بعد ذكر اسم صاحب الصوت  -

 ).كل حالة على حدا(




	� ���را���� ا���� ا�����                                                       ا���اءات ا�

 

95 

 

نقوم بتكرار اللعبة حتى يتقن األطفال التعرف على األصوات و تمييزها و النطق  -

 .بأسمائها

 :سلعبة الهم )2

أجلس مع األطفال في شكل دائرة، أقوم بهمس كلمة في أذن الطفل الجالس  -

بجانبي و أطلب منه أن يهمس بها لزميله الذي بجواره و هكذا و تستمر اللعبة إلى 

يمكن الهمس بجملة صغيرة تزداد . (أن يهمس الطفل األخير في أذني بنفس الكلمة

 .)طوال حسب قدرة األطفال

  .ية مهارة اكتساب مفرداتألعاب لتنم: ثانيا

  .تمكن الطفل من اكتساب كلمات جديدة و تنمي رصيده اللغوي: الهدف من هذه األلعاب

 )، ص2001سهير محمد سالمة شاش، : (لعبة أدوات المهنيين )1

منشار، فأس، شبكة صيد، سماعة (صور و بطاقات ألدوات المهنيين : األدوات •

 ).و مضرب بيض طبيب، خالط كهربائي

 : اءاتاإلجر  •

) أداة(تعرض الصورة على األطفال واحدة واحدة و أقوم بالتعريف باسم كل آلة  -

 .نطلب من كل طفل أن يعبر عن اسم كل واحدة

 .ما هذا؟ منشار -

 .من يستعمله؟ النجار -

 )نقوم في كل مرة بتعزيز أداء األطفال(ماذا يصنع به؟ يقطع الخشب  -

أنا المنشار يستعملني النجار، يقطع بي الخشب : من األطفال أن يقولوا معا أطلب -

 .و هكذا مع بقية األدوات

  .نستخدم لغة الدارجة مع األطفال: مالحظة
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  :ألعاب لتنمية مهارة ادراك المعنى: ثالثا

من فهم ما يدور حوله و تفسير المعنى ال يطلب تمكن : الهدف من هذه األلعاب •

 .ادراكه لألشياءمنه كما تني 

 :لعبة وصف المالبس )1

 ).تمت استعارتها من المربية في المركز(مالبس شخصية لكل طفل : األدوات •

 : اإلجراءات •

تبدأ اللعبة بارتداء كل طفل مالبسه يجلس األطفال على شكل نصف دائرة و  -

أطلب منهم اإلنتباه إلى أني سأصف مالبس واحد منهم و الطفل الذي توصف 

أبدأ بالوصف إذا تطابق وصف المالبس مع مالبس أحد األطفال ( مالبسه يقف

 )، ص2001سهير محمد سالمة شاش، ". (أنا"عليه أن يقف و يقول 

يعزز أداء الطفل وتستمر اللعبة عتى (أطلب من الطفل أن يصف مالبسه بنفسه  -

 .يعي األطفال جميعا بمعنى اللعبة 

 :لعبة من أكون أنا )2

سهير . (صور لكل هذه األدوات. عقة، مقص، هاتفقلم، كتاب، مل: األدوات •

 ).، ص2001محمد سالمة شاش،

 :اإلجراءات •

 ...)قلم، مقص، كتاب،(أقوم بعرض األدوات أمام الطفل مع صور لها  -

أنا أرسم به، و أكتب به، إذا من أنا : (أقول لألطفال واصفة أحد هذه األدوات مثال -

و نقوم بتغيير األشياء ووصفها كلها عندما يجيب الطفل يعزز، ) في هذه األدوات

 .مع جميع أفراد العينة

في وصف األدوات يجب أن نبسط لألطفال حتى يسهل عليهم التعرف على : مالحظة

  .األداة الموصوفة
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  .ألعاب لتنمية مهارة الفهم: رابعا

  .جعل تفكيره واسعتنمية الفهم عند الطفل و محاولة: الهدف من هذه األلعاب

 :فهم المواقف من الصور لعبة )1

أم تضع طفلها الصغير : (صورة كبيرة تعلق على السبورة بها موقف مثال: األدوات •

النائم في سريره، خلفها األب، و طفل أكبر و يحذر االب الطفل من رفع صوته 

 )45، ص2001سهير محمد سالمة شاش،. (و صور أخرى) أو يلتزم الهدوء

 :اإلجراءات •

 :أسأل األطفال–و تهيأتهم للموضوع الذي تشير إليه الصورة أبدأ بجمع األطفال  -

 من هؤالء األشخاص الموجودين في الصورة؟ -

 ماذا تفعل األم؟ -

 أين ينام طفلها؟ -

 ماذا يفعل األب و اإلبن؟ -

 ما معنى وضعية إصبعه في فمه؟ -

 هل اإلبن الكبير فهم المعنى الذي يقصده األب؟ -

 ؟)الطفل على أطراف أصابعهمشي (ما الذي يدل على ذلك في الصورة  -

 لماذا ال يريد األب إحداث ضوضاء في غرفة الطفل النائم؟  -

و هكذا أستمر في طرح األسئلة حتى يفهموا الموقف تماما ثم أطلب من كل طفل أن 

  .وهكذا تكرار اللعبة باستخدام صورة أخرى) ويعزز أداءه(يتحدث عن الموقف بنفسه 

 :أوصافهالعبة التعرف على الصورة من  )2

 .مجموعة من الصور: األدوات •

 :اإلجراءات •




	� ���را���� ا���� ا�����                                                       ا���اءات ا�

 

98 

 

أتدرج في اللعب بالصور مع األطفال، فأوزع عليهم صور الحيوانات أو طيور أو  -

من بين مجموعة ...) قطة، كتاب(أشياء و أطلب من أحدهم استخراج صورة معينة

 )46،ص2001سهير محمد سالمة شاش،. (الصور، ويعزز أداء كل طفل

يفهم األطفال اللعبة أعطي كل طفل مجموعة أخرى من الصور تتضمن  عندما -

مواقف و أفعال و اطلب من الطفل استخراج الصورة التي ينطبق عليها الوصف، 

 .أعطني صورة الطفل الذي يحمل حقيبته ذاهبا إلى المدرسة: مثال

 .أعطني صورة األطفال الذين بلعبون بالكرة -

 .لسيارة مع أبيهأعطني صورة الطفل الذي يركب ا -

  .ألعاب لتنمية مهارة التعبير: خامسا

تنمية التعبير و التواصل عند األطفال و جعلهم يعبرون بطريقة : الهدف من هذه األلعاب

  .سليمة

 .لعبة األنشطة اليومية )1

 .مجموعة من الصور حول أنشطة الطفل اليومية: األدوات •

 :اإلجراءات •

ألطفال صورة صورة و أطلب منهم أبدأ بعرض صور لألنشطة اليومية على ا -

أو أن يذكر اسم النشاط أو اطلب (التعرف على األحداث الموجودة في كل منها 

 ).منهم ذكره و النطق به جماعيا

  الذهاب إلى الحمام*        اإلستيقاظ من النوم*

  الذهاب إلى المدرسة*        تناول االفطار*

  .الرجوع إلى البيت*          أخذ الدروس*
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  .االستذكار*          ءتناول الغذا*

  .العشاء*    .مشاهدة التلفزيون مع األسرة*

  

أعطي كل طفل في المجموعة صورة النشاط من األنشطة السابقة و اطلب من  -

األطفال الوقوف بالترتيب حسب األنشطة اليومية، و أطلب من كل طفل أن 

فهم و تستمر اللعبة حتى ي) ويعزز الطفل(يتحدث عن النشاط الموجود في الصورة 

 .األطفال األنشطة اليومية و ترتيبها

يتم جمع الصور من األطفال ووضعها غير مرئية ثم أطلب من كل طفل على  -

و يعزز أداء (نشاط في كل صورة حدا أن يقوم بإعادة ترتيب الصور و هو يذكر ال

 ...و هكذا) الطفل

 :لعبة خذ من الصندوق و تحدث )2

قلم، مسطرة، : أنواع مختلفة من األشياء التي يستعملها الطفل يوميا: األدوات •

إلخ، صندوق تحفظ فيه ...طباشير، فرشاة أسنان، كوب، مشبك غسيل، كرة، ملعقة

 .األشياء

 : اإلجراءات •

محمد سالمة . (يجلس األطفال في شكل دائرة و يوضع الصندوق في الوسط -

 )،ص2001شاش، 

أن يخرج شيئا واحدا من الصندوق و يتحدث ى حدا يطلب من كل طفل عل -

و تستمر . نكتب به و يعزز أداء كل طفل...هذا قلم، لونه"عنه، كأن يقول 

 .اللعبة مع جميع أفراد العينة حتى يتقنوها بشكل جيد

-  
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  .ألعاب لتنمية مهارة التواصل اللغوي: سادسا

لغويا مع بعضهم أي تنمية تهدف إلى جعل األطفال يتواصلون : الهدف من هذه األلعاب

  .قدراتهم اللغوية و االتصال مع بعضهم و غيرهم

  :لعبة الهاتف*

 .هاتفين للعب: األدوات •

 :اإلجراءات •

أطلب من اثنين من األطفال إجراء حوار مع بعضهما حول موضوع معين  -

أقوم بإعداد مضمون الحوار مع األطفال و نمذجة األداء حسب مستواهم (

 .رر اللعبة مع جميع أفراد العينةاللغوي، وهكذا تك

  .ألعاب لتنمية مهارة التصنيف: سابعا

تهدف إلى تعليم الطفل تقنية التصنيف و بالتالي التفريق بين : الهدف من هذه األلعاب

  .أفراد كل صنف

 :لعبة الفرز )1

فاصولياء، حمص، (إناء به مواد مختلفة األنواع و األشكال و األلوان : األدوات •

محمد سالمة (و علبة صغيرة لكل طفل ألجل الفرز)دبابيسعدس، 

 )،ص2001شاش،

 : اإلجراءات •

 .يجلس كل األطفال حول اإلناء الذي يحتوي على المواد المختلفة -

 .أستخرج واحدا من المواد المختلفة و أسميه لألطفال -

أعطي كل طفل علبة خاصة به و أطلب من كل واحد أن يجمع نوعا واحدا  -

 .د تالموجودة في اإلناءفقط من الموا
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 أسأل كل طفل عن إسم الشيء الذي يجمعه و يعزز أداءه -

 :لعبة تصنيف الطيور و الحيوانات )2

 .صورة بحر، صورة يابس، صورة لحيوانات و طيورو أسماك: األدوات •

 :اإلجراءات •

 .تصنيف اماكن تواجد الحيوانات و الطيور -

 .سأقوم بإلصاق صورة تمثل بحرا، و صورة تمثل الياب -

أوزع على األطفال صورا لحيوانات أو طيور يعيش بعضها في الماء و بعضها  -

 .في اليابس

و يمكن . يتقدم كل طفل بالصورة التي معه ليضعها فب المكان المناسب لها -

يعزز أداء كل ...(بطة، إوزة، دجاجة، سمكة، أرنب، ضفدع: أن تمثل الصورة

 ).طفل

 .ائنات التي تطير و تلك التي تزحفبنفس الطريقة يمكن لألطفال تصنيف الك -

  .و هكذا يمكن أيضا  تصنيف األشكال و األلوان و تستمر اللعبة

  .جدول تحليل محتوى البرنامج

غير   مناسب   الهدف  التمرين

  مناسب

  مالحظة

لعبة التعرف على -

  .األصوات

  .لعبة الهمس-

تنمية مهارة التمييز 

  .السمعي

لعبة التعرف  تم حذف    ×

  .على صاحب القناع

تنمية مهارة اكتساب   .لعبة أدوات المهنيين-

  مفردات

تم حذف لعبة تحويل     ×

الجمل باعتبار ذكائها 

  .خفيف

تم تعديل بعض إجراءات     ×تنمية مهارة ادراك   .لعبة وصف المالبس-
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اللعبة من أدوات و   .المعنى  .لعبة من أكون أنا-

  .تعليمات

مواقف من لعبة فهم ال-

  .الصور

لعبة التعرف على -

  .الصورة من أوصافها

تم حذف بعض الصور     ×  .تنمية مهارة الفهم

  .المعتمدة

لعبة االنشطة -

  .اليومية

لعبة خذ من -

  .الصندوق و التكلم

تم حذف لعبة عيد     ×  .تنمية مهارة التعبير

  .الميالد

تنمية مهارة التواصل   .لعبة الهاتف-

  .اللغوي

  .تغيير شيء لم يتم    ×

تم تغيير بعض األدوات     ×  تنمية مهارة التصنيف  .لعبة الفرز-

المستخدمة في لعبة 

الفرز و تم حذف لعبة 

تصنيف الطيور و 

  .الحيوانات

في صورته النهائية تم عرضه على ) مجموعة األلعاب(بعد أن تم تصميم محتوى البرنامج 

  : مختصين آلخذ آرائهم حول

 .خطوات البرنامج التي تم تحديدها -

 .مدى مناسبة كل لعبة من األلعاب للطفل المصاب بمتالزمة داون -

 .مدى مناسبة إجراءات كل لعبة ألهدافها -

  :بنود شوفري ميلرالتي تم االعتماد عليها ألجل القياس*

  : بند اللسانيات

 : الفهم  .أ 
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 .تمرين األشكال و األلوان -

 .تمرين الفهم اللفظي -

 :اإلنتاج  .ب 

  ).تسمية الصور(تمرين التسمية  -
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  :ملخص الفصل

تعتبر اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية أهم خطوة في البحث العلمي ألنه من 

خاللها نحدد األدوات التي نستخدمها و خصائصها، و لقد استخدمنا اختبار الذكاء و اختبار 

  .شوفري ميلر اللغوي و برنامج اللعب
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  :تمهيد

قمنا في هذا الفصل بعرض النتائج التي توصلنا و تفسيرها حيث سوف نتطرق في بداية 

األمر لعرض نتائج اختبار الذكاء بعد تطبيقه على أفراد العينة و القيام بجميع اإلجراءات 

و كذا سنقوم بعرض نتائج إختبار شوفري ميلر اقبلي و البعدي و في األخير نقوم بتفسير 

  .النتائج في ضوء الفرضيةهذه 
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  :التناول اإلجرائي الثاني -

 .عرض نتائج إختبار الذكاء .1

 .يبين درجات الذكاء عند أفراد العينة) 2(جدول رقم 

  درجة الذكاء  الحاالت

  الحالة األولى

  الحالة الثانية

  الحالة الثالثة

  الحالة الرابعة

  الحالة الخامسة

  الحالة السادسة

63°  

60°  

55°  

62°  

51°  

50°  

 :نتائج اختبار الذكاءتفسير  .2

التي تؤكد أن أفراد العينة ذو ذكاء ) °63-°50(لقد انحصرت درجات درجات الذكاء بين 

خفيف و أن هناك عالقة وطيدة بين عامل الذكاء و تعلم اللغة و قد اتضح من بحوث 

. ي الذكاء المنخفضعديدة أن التأخر في اللغة أكثر إنتشارا بين أطفال متالزمي داون ذو 

القدرة على اإلستفادة من الخبرات السابقة في حل :"و لقد عرف جودارد الذكاء أنه

  "مشكالت جديدة

  :نتائج إختبار شيفري ميلر القبلي

  :الحالة األولى

  :بند اللسانيات*

  .تطبيق إختبار شوفري ميلر القبلي: الفهم -أ

  :تمرين األلوان و األشكال*
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أزرق، أحمر، (قريصات من نفس الشكل و مختلفة في األلوان أعطينا الحالة  )1

 )أخضر، أصفر

 .طلبنا من الحالة تصنيف القريصات من نفس اللون على حدا  -

 :لكل إجابة صحيحة و كانت النتائج كاآلتي 0.25التنقيط  -

  .للحالة األولى) 1(يبين نتائج تمرين األلوان و األشكال رقم ) 3(جدول رقم 

  التنقيط  إنجاز الحالة  تصنيف القريصات

  0.25  نجاح الحالة  الحمراء على حدا 

  0  فشل الحالة  الصفراء على حدا

  0  فشل الحالة  الخضراء على حدا 

  0.25  نجاح الحالة  الزرقاء على حدا

  0.5 المجموع

أعطينا الحالة أشكال من نفس اللون و مختلفة في الشكل و طلبنا منها  )2

 )على حدا، القصيرة على حدا، الدائرية ى حدا الطويلة(التصنيف حسب الشكل 

  .لكل إجابة صحيحة 0.25: التنقيط

  .لألشكال و األلوان 2يبين نتائج تمرين رقم ): 4(جدول رقم 

  التنقيط  إنجاز الحالة  تصنيف األشكال

  0.25  نجاح الحالة  الدائرية لوحدها

  0  فشل الحالة  الطويلة لوحدها

  0  فشل الحالة  القصيرة لوحدها

  0.25  المجموع
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 أعطينا الحالة قريصات مختلفة في اللون و الشكل )3

طلبنا من الحالة تصنيف القريصات حسب اللون دون االهتمام بالشكل و : 1التعليمة

  )0(كانت النتيجة لم تفهم الحالة التعليمة رغم تكرارها أكثر من مرة فكانت العالمة 

طلبنا من الحالة تصنيف القريصات حسب الشكل دون االهتمام باللون : 2التعليمية 

  .0:المجموع ) 0(فلمتفهم الحالة كذلك و كانت العالمة 

  :تمرين الفهم اللفظي*

  .أعطينا الحالة مجموعة من الصور تروي أحداث قصة لطفل مع كلبه -

  .جابةنطرح بعض األسئلة و نطلب من الحالة اإل: التعليمية -

  .نقطة لكل إجابة صحيحة: التنقيط -

  يبين نتائج الفهم اللفظي للحالة األولى) 5(جدول رقم 

  التنقيط  إجابة الحالة  التعليمات

 ] Šarahjadirtfal[  ]tfal[  0  

] Šarahlabastfal[  ]sarwal…triko[  1  

 Šarahjadirlkalb][  ]haho[  0  

]wintahtfol[  0  أشارت إلى الصورة فقط  

 ]kifaŠtah [  ]haka[  وقع على األرض

  مقلدا الطفل في الصورة

1  

]laŠ tàh0  سكوت الحالة  ]ع  

]kirahdayar[  ]haka[  0  

 ]kifaŠrah[  [zaعfan] 1  

]kifaŠtah [   مقلدا الصورة]haka[ 1  
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]laŠ tàh0  عدم إجابة الحالة  ]ع  

]kitahdayar[  0  عدم إجابة الحالة  

 ]kifaŠrah[  ]wsa×[  1  

]rahzaefanwlafarhan[  0  عدم إجابة الحالة  

]laŠ0  عدم إجابة الحالة  ]ع  

]Šarahjadirlkalb[  0  عدم إجابة الحالة  

]laŠrahja saltfal0  عدم إجابة الحالة  ]ع  

]awanfihعkonrahjaŠ[  0  عدم إجابة الحالة  

]winrahomhawajgah[  0  عدم إجابة الحالة  

]winrahomraglih[   0  الحالةعدم إجابة  

]winrahtfal[  0  عدم إجابة الحالة  

]laŠrahfarhan0  عدم إجابة الحالة  ]ع  

]ofraglihŠ[ 

]kirahomdajrin[  

  0  عدم إجابة الحالة

]lahrahomdajrinhaka0  عدم إجابة الحالة  ]ع  

]araktŠofŠ[  0  عدم إجابة الحالة  

 5  المجموع

  :اإلنتاج -ب

  :تمرين تسمية الصور*

  :نعرض امام الحالة مجموعة من الصور و نقول له: التعليمية

  يبين نتائج تمرين تسمية الصور للحالة االولى ) : 06(جدول رقم 
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  التنقيط  الحالة كيفية  الصورة

  hamama[  1[   صورة خفاش

  hota[  1[  صورة صندوق سمك

  Sati:le[  1[  صورة قلم حبر

  0  عدم التعرف على الصورة  صورة حنفية

  0  عدم التعرف على الصورة  صورة مدفاة

  tabala[  1[  صورة طاولة

  0  عدم التعرف على الصورة  صورة مظلة

  0  عدم التعرف على الصورة  صورة مقص

  0  عدم التعرف على الصورة  صورة طاولة

  0  عدم التعرف على الصورة  صورة مظلة

  0  عدم التعرف على الصورة  صورة مقص

  0  عدم التعرف على الصورة  صورة طائرة 

  0  عدم التعرف على الصورة  صورة مفتاح

  0  عدم التعرف على الصورة  صورة حاملة ملح

  0  عدم التعرف على الصورة  صورة قالب حلوى

  0  عدم التعرف على الصورة  صورة قطعة لحم    

  0  عدم التعرف على الصورة  صورة مبرد اظافر

  0  عدم التعرف على الصورة  عربةصورة 

  0  التعرف على الصورةعدم   ضورة كرسي

  4  المجموع
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  :الحالة الثانية 

  للحالة الثانية) 1(يبين نتائج تمرين االلوان و االشكال رقم ) : 07(جدول رقم 

  التنقيط  انجاز الحالة  تصنيف القريصات 

  الحمراء على حدا

  الصفراء على حدا

  الخضراء على حدا

  الزرقاء على حدا

  فشل الحالة

  نجاح الحالة

  الحالةفشل 

  نجاح الحالة

0  

0.25  

0  

0.25  

  0.5  المجموع

  التصنيف حسب الشكل  -2

  لالشكال و االلوان للحالة الثانية  2يبين نتائج تمرين رقم ) 08(جدول رقم 

  التنقيط  انجاز الحالة  تصنيف االشكال

  الدائرية لوحدها

  الطويلة لوحدها

  القصيرة لوحدها

  فشل الحالة

  فشل الحالة

  نجاح الحالة

0  

0  

0.25  

  0.25    المجموع
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  .القريصات حسب اللون دون اإلهتمام بالشكل تصنيف -3

  .لألشكال و األلوان للحالة الثانية) أ(يبين نتائج التمرين الثالث  09جدول رقم 

  التنقيط  انجاز الحالة  تصنيف القريصات 

  الحمراء لوحدها

  الصفراء على حدا

  الخضراء على حدا

  الزرقاء على حدا

  الحالة فشل

  نجاح الحالة

  فشل الحالة

  فشل الحالة

0  

0.25  

0  

0  

  0.25  المجموع

 تصنيف القريصات حسب الشكل دون اإلهتمام باللون .1

  .لألشكال و االلوان للحالة الثانية) ب(يبين نتائج التمرين الثالث ) 10(جدول رقم 

  التنقيط  انجاز الحالة  تصنيف االشكال

  الدائرية لوحدها

  لوحدهاالطويلة 

  القصيرة لوحدها

  نجاح الحالة

  فشل الحالة

  فشل الحالة

0.25  

0  

0  

  0.25    المجموع

 :لفهمامجموع نقاط كل تمرين  -

 :النسبة المئوية لكل تمرين الفهم -
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  :تمرين الفهم اللفظي* -

 يبين نتائج تمرين الفهم اللفظي للحالة الثانية 11جدول رقم -

  التنقيط  إجابة الحالة  التعليمات

 ] Šarahjadirtfal[   ]tfal[  0  

] Šarahlabastfal[  tarikc][  1  

 Šarahjadirlkalb][  ]arafŠعmana[  0  

]wintahtfol[  ]filar�[  1  

 ]kifaŠtah [  ]haka[ مقلدا الطفل في

  الصورة

1  

]laŠ tàh0  عدم اإلجابة   ]ع  

]kirahdayar[  0  عدم اإلجابة  

 ]kifaŠrah[  0  عدم اإلجابة  

]kifaŠtah [  ]tah[  0  

]laŠ tàhع[  ]tah[  0  

]kitahdayar[  0  عدم اإلجابة  

 ]kifaŠrah[  0  عدم اإلجابة  

]rahzaefanwlafarhan[  0  عدم اإلجابة  

]laŠ0  عدم اإلجابة  ]ع  

]Šarahjadirlkalb[  0  عدم اإلجابة  

]laŠrahja saltfalع[  ]kalb[  0  

]awanfihعkonrahjaŠ[  0  عدم اإلجابة  

]winrahomhawajgah[  0  عدم اإلجابة  

]winrahomraglih[  0  عدم اإلجابة  

]winrahtfal[  0  عدم اإلجابة  

]laŠrahfarhan0  عدم اإلجابة  ]ع  
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]ofraglihŠ[ 

]kirahomdajrin[  

  0  عدم اإلجابة

]lahrahomdajrinhaka0  عدم اإلجابة  ]ع  

]araktŠofŠ[  ]rahjaŠof[  0  

  3  المجموع

  :اإلنتاج. ب

  :تمرين تسمية الصور* 

  يبين نتائج تمرين تسمية الصور للحالة الثانية) 12(جدول رقم  -

  التنقيط  الحالة كيفية  الصورة

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة خفاش

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة صندوق سمك

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة قلم حبر

  sabala[  1[  صورة حنفية

  0  يتعرف على الصورةلم   صورة مدفاة

  tabla[  1[  صورة طاولة

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة مظلة

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة مقص

  maftah[  1[  صورة طاولة

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة مظلة

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة طائرة 

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة مفتاح

  0  على الصورةلم يتعرف   صورة حاملة ملح

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة قالب حلوى
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  0  لم يتعرف على الصورة  صورة قطعة لحم    

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة مبرد اظافر

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة عربة

  0  لم يتعرف على الصورة  ضورة كرسي

  3  المجموع

  

  للحالة الثالثة) 1(رقم  يبين نتائج تمرين األلوان و األشكال 13جدول رقم 

  التنقيط  انجاز الحالة  تصنيف القريصات 

  الحمراء على حدا

  الصفراء على حدا

  الخضراء على حدا

  الزرقاء على حدا

  نجاح الحالة

  فشل الحالة

  نجاح الحالة

  فشل الحالة

0.25  

0  

0.25  

0  

  0.50  المجموع
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  :التصنيف حسب الشكل -2

  لألشكال و األلوان 2يبين نتائج التمرين رقم  14جدول رقم 

  التنقيط  انجاز الحالة  تصنيف االشكال

  الدائرية لوحدها

  الطويلة لوحدها

  القصيرة لوحدها

  فشل الحالة

  فشل الحالة

  فشل الحالة

0  

0  

0  

  0    المجموع

  

  :تصنيف القريصات حسب اللون دون اإلهتمام بالشكل -3

  لالشكال و األلوان للحالة الثالثة) أ(يبين نتائج التمرين الثالث  15جدول رقم 

  التنقيط  انجاز الحالة  تصنيف القريصات 

  الحمراء لوحدها

  الصفراء لوحدها

  الخضراء لوحدها

  الزرقاء لوحدها

  نجاح الحالة

  فشل الحالة

  نجاح الحالة

  فشل الحالة

0.25  

0  

0.25  

0  

  0.50  المجموع
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  تصنيف القريصات حسب الشكل دون اإلهتمام باللون . ب

  .لألشكال و األلوان للحالة الثالثة) ب(يبين نتائج التمرين الثالث  16جدول رقم 

  التنقيط  انجاز الحالة  تصنيف االشكال

  الدائرية لوحدها

  الطويلة لوحدها

  القصيرة لوحدها

  نجاح الحالة

  فشل الحالة

  فشل الحالة

0.25  

0  

0  

     0.25                             المجموع

   

  :تمرين الفهم اللفظي

  .يبين نتائج تمرين الفهم اللفظي للحالة الثالثة 17جدول رقم 

  التنقيط  إجابة الحالة  التعليمات

 ] Šarahjadirtfal[  0  لم يفهم التعليمة  

] Šarahlabastfal[  ]sarwal[  1  

 Šarahjadirlkalb][  ]hawala[  0  

]wintahtfol[  ]tah[  0  

 ]kifaŠtah [  0  رفض اإلجابة  

]laŠ tàh0  رفض اإلجابة  ]ع  

]kirahdayar[  0  رفض اإلجابة  

 ]kifaŠrah[  0  رفض اإلجابة  

]kifaŠtah [  0  رفض اإلجابة  

]laŠ tàhع[  ]haka[  0  
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]kitahdayar[  0  رفض اإلجابة  

 ]kifaŠrah[  ] mawasax[  0  

]rahzaefanwlafarhan[  0  رفض اإلجابة  

]laŠ0  رفض اإلجابة  ]ع  

]Šarahjadirlkalb[  0  رفض اإلجابة  

]laŠrahja saltfal0  رفض اإلجابة  ]ع  

]awanfihعkonrahjaŠ[  0  رفض اإلجابة  

]winrahomhawajgah[  0  رفض اإلجابة  

]winrahomraglih[  0  رفض اإلجابة  

]winrahtfal[  0  رفض اإلجابة  

]laŠrahfarhan0  اإلجابةرفض   ]ع  

]ofraglihŠ[ 

]kirahomdajrin[  

  0  رفض اإلجابة

]lahrahomdajrinhaka0  رفض اإلجابة  ]ع  

]araktŠofŠ[  0  رفض اإلجابة  

  2  المجموع
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  :اإلنتاج. ب

  .تمرين تسمية الصور*

  .يبين نتائج تمرين تسمية الصور للحالة الثالثة 18جدول رقم 

  التنقيط  الحالة كيفية  الصورة

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة خفاش

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة صندوق سمك

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة قلم حبر

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة حنفية

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة مدفاة

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة طاولة

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة مظلة

  0  يتعرف على الصورةلم   صورة مقص

  tabla[  1[  صورة طاولة

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة مظلة

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة طائرة 

  maftah[  1[  صورة مفتاح

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة حاملة ملح

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة قالب حلوى

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة قطعة لحم    

  0  لم يتعرف على الصورة  مبرد اظافرصورة 

  lctc[  1[  صورة عربة

  0  لم يتعرف على الصورة  ضورة كرسي

  3  المجموع
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  .يبين نتائج تمرين األلوان و األشكال للحالة الرابعة: 19جدول رقم 

  التنقيط  انجاز الحالة  تصنيف القريصات 

  الحمراء على حدا

  الصفراء على حدا

  الخضراء على حدا

  على حداالزرقاء 

  فشل الحالة

  فشل الحالة

  فشل الحالة

  نجاح الحالة

0  

0  

0  

0.25  

  0.25  المجموع

  

  :التصنيف حسب الشكل -2

  لألشكال و األلوان للحالة الرابعة 2يبين نتائج التمرين رقم  20جدول رقم 

  التنقيط  انجاز الحالة  تصنيف االشكال

  الدائرية لوحدها

  الطويلة لوحدها

  القصيرة لوحدها

  نجاح الحالة

  فشل الحالة

  فشل الحالة

0.25  

0  

0  

     0.25                             المجموع

  %8.33: النسبة المئوية

  .تصنيف القريصات حسب اللون دون اإلهتمام بالشكل/ أ. 3

  .لألشكال و األلوان للحالة الرابعة) أ(يبين نتائج التمرين الثالث : 21جدول رقم 
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  التنقيط  انجاز الحالة  تصنيف القريصات 

  الحمراء لوحدها

  الصفراء لوحدها

  الخضراء لوحدها

  الزرقاء لوحدها

  فشل الحالة

  فشل الحالة

  فشل الحالة

  نجاح الحالة

0  

0  

0  

0.25  

  0.25  المجموع

  تصنيف القريصات حسب الشكل دون اإلهتمام باللون / ب

  .األلوان للحالة الرابعةلألشكال و ) ب(يبين نتائج التمرين الثالث  22جدول رقم 

  التنقيط  انجاز الحالة  تصنيف االشكال

  الدائرية لوحدها

  الطويلة لوحدها

  القصيرة لوحدها

  فشل الحالة

  فشل الحالة

  فشل الحالة

0  

0  

0  

     0                             المجموع

 

 

 

 

  




	� ا��را���� ��
 ا���� ا��
دس                                                    ��ض و ��
 

122 

 

  :تمرين الفهم اللفظي

  .الرابعةيبين  تمرين الفهم اللفظي للحالة  23جدول رقم 

  التنقيط  إجابة الحالة  التعليمات

 ] Šarahjadirtfal[  ]jamŠi[  1  

] Šarahlabastfal[  0  عدم اإلجابة  

 Šarahjadirlkalb][  0  عدم اإلجابة  

]wintahtfol[  0  عدم اإلجابة  

 ]kifaŠtah [  0  عدم اإلجابة  

]laŠ tàhع[  ]tah[  0  

]kirahdayar[  ]rafŠعmana[  0  

 ]kifaŠrah[  0  عدم اإلجابة  

]kifaŠtah [  ]tah[  0  

]laŠ tàh0  عدم اإلجابة  ]ع  

]kitahdayar[  0  عدم اإلجابة  

 ]kifaŠrah[  0  عدم اإلجابة  

]rahzaefanwlafarhan[  0  عدم اإلجابة  

]laŠ0  عدم اإلجابة  ]ع  

]Šarahjadirlkalb[  0  عدم اإلجابة  

]laŠrahja saltfalع[  ]tfal[  0  

]awanfihعkonrahjaŠ[  ]ha��[  0  

]winrahomhawajgah[  ]hwajag[  0  

]winrahomraglih[  0  عدم اإلجابة  

]winrahtfal[  ]hawala[  مشير إلى

  .الصورة

1  

]laŠrahfarhan0  عدم اإلجابة  ]ع  
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]ofraglihŠ[ 

]kirahomdajrin[  

  0  عدم اإلجابة

]lahrahomdajrinhaka0  عدم اإلجابة  ]ع  

]araktŠofŠ[  0  عدم اإلجابة  

  2  المجموع

  :اإلنتاج. ب

  :تمرين تسمية الصور*

  .يبين نتائج تمرين تسمية الصور للحالة الرابعة 24جدول رقم 

  التنقيط  الحالة كيفية  الصورة

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة خفاش

  hota[  1[  صورة صندوق سمك

  sti:lc[  1[  صورة قلم حبر

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة حنفية

  0  لم يتعرف على الصورة  مدفاةصورة 

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة طاولة

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة مظلة

  tajara[  1[  صورة طائرة 

  maftah[  1 [  صورة مفتاح

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة حاملة ملح

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة قالب حلوى

  0  الصورةلم يتعرف على   صورة قطعة لحم    

  0  لم يتعرف على الصورة  ضورة كرسي

  4  المجموع
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  :يبين نتائج تمرين األلوان و األشكال للحالة الخامسة 25جدول رقم 

  التنقيط  انجاز الحالة  تصنيف القريصات 

  الحمراء على حدا

  الصفراء على حدا

  الخضراء على حدا

  الزرقاء على حدا

  نجاح الحالة

  فشل الحالة

  فشل الحالة

  فشل الحالة

0.25  

0  

0  

0  

  0.25  المجموع

  :التصنيف حسب الشكل -2

  .لألشكال و األلوان للحالة الخامسة 2يبين نتائج التمرين رقم  26جدول رقم 

  التنقيط  انجاز الحالة  تصنيف االشكال

  الدائرية لوحدها

  الطويلة لوحدها

  القصيرة لوحدها

  فشل الحالة

  فشل الحالة

  نجاح الحالة

0  

0  

0.25  

  0.25    المجموع
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  للحالة الخامسة 1يبين نتائج تمرين األلوان و األشكال رقم  27جدول رقم 

  التنقيط  انجاز الحالة  تصنيف القريصات 

  الحمراء على حدا

  الصفراء على حدا

  الخضراء على حدا

  الزرقاء على حدا

  فشل الحالة

  فشل الحالة

  نجاح الحالة

  فشل الحالة

0  

0  

0.25  

0  

  0.25  المجموع

  :التصنيف حسب الشكل -2

  28جدول رقم 

  .لألشكال و األلوان للحالة الخامسة 2يبين نتائج التمرين رقم  

  التنقيط  انجاز الحالة  تصنيف االشكال

  الدائرية لوحدها

  الطويلة لوحدها

  القصيرة لوحدها

  فشل الحالة

  فشل الحالة

  نجاح الحالة

0  

0  

0.25  

  0.25    المجموع
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  : تمرين الفهم اللفظي*

  .يبين نتائج تمرين الفهم اللفظي للحالة الخامسة 29جدول رقم 

  التنقيط  إجابة الحالة   التعليمات

 ] Šarahjadirtfal[  0  رفض اإلجابة  

] Šarahlabastfal[  0  رفض اإلجابة  

 Šarahjadirlkalb][  0  رفض اإلجابة  

]wintahtfol[  0  رفض اإلجابة  

 ]kifaŠtah [  ]haka[  ساقطا على

  .األرض

1  

]laŠ tàh0  رفض اإلجابة  ]ع  

]kirahdayar[  0  رفض اإلجابة  

 ]kifaŠrah[  0  رفض اإلجابة  

]kifaŠtah [  0  رفض اإلجابة  

]laŠ tàhع[  ]tah[  0  

]kitahdayar[  0  رفض اإلجابة  

 ]kifaŠrah[  0  رفض اإلجابة  

]rahzaefanwlafarhan[  0  رفض اإلجابة  

]laŠ0  اإلجابةرفض   ]ع  

]Šarahjadirlkalb[  0  رفض اإلجابة  

]laŠrahja saltfal0  رفض اإلجابة  ]ع  

]awanfihعkonrahjaŠ[  0  رفض اإلجابة  

]winrahomhawajgah[  0  رفض اإلجابة  

]winrahomraglih[  0  رفض اإلجابة  

]winrahtfal[  0  رفض اإلجابة  

]laŠrahfarhanع[   ]farhan[  0  
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]ofraglihŠ[ 

]kirahomdajrin[  

  0  رفض اإلجابة

]lahrahomdajrinhaka0  رفض اإلجابة  ]ع  

]araktŠofŠ[  0  رفض اإلجابة  

  1  المجموع

  :اإلنتاج/ ب

  تمرين تسمية الصور*

  .يبين نتائج تمرين تسمية الصور للحالة الخامسة 30جدول رقم  -

  التنقيط  الحالة كيفية  الصورة

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة خفاش

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة صندوق سمك

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة قلم حبر

  sabala[  1[  صورة حنفية

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة مدفاة

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة طاولة

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة مظلة

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة طائرة 

  maftah[  1 [  صورة مفتاح

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة حاملة ملح

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة قالب حلوى

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة قطعة لحم    

  0  لم يتعرف على الصورة  ضورة كرسي

  2  المجموع
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  :الحالة السادسة

  بند اللسانيات

  الفهم-أ

  :تمرين األلوان و االشكال*

  :للحالة السادسة 1تمرين االلوان و األشكال رقم يبين نتائج  31جدول رقم  -1

  التنقيط  انجاز الحالة  تصنيف القريصات 

  الحمراء على حدا

  الصفراء على حدا

  الخضراء على حدا

  الزرقاء على حدا

  نجاح الحالة

  فشل الحالة

  فشل الحالة

  فشل الحالة

0.25  

0  

0  

0  

  0.25  المجموع

  .لألشكال و األلوان 2يبين نتائج تمرين رقم  32جدول رقم  -2

  التنقيط  انجاز الحالة  تصنيف االشكال

  الدائرية لوحدها

  الطويلة لوحدها

  القصيرة لوحدها

  نجاح الحالة

  نجاح الحالة

  فشل الحالة

0.25  

0.25  

0  

     0.50                          المجموع
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  .أعطينا الحالة قريصات مختلفة في اللون و الشكل -3

طلبنا من الحالة تصنيف القريصات حسب اللون دون االهتمام بالشكل و :1التعليمة 

  ).0(لم تفهم الحالة التعليمة رغم تكرارها أكثر من مرة فكانت العالمة : كانت النتيجة

طلبنا من الحالة تصنيف القريصات حسب الشكل دون اإلهتمام باللون فلم : 2التعليمة 

  ).0(تعليمة و كانت العالمة تفهم الحالة و لم تنجح في تنفيذ ال

           0:المجموع

  :النسبة المئوية-

  :تمرين الفهم اللفظي*

  .يبين نتائج تمرين الفهم اللفظي للحالة السادسة 33جدول رقم 

  التنقيط  إجابة الحالة  التعليمات

 ] Šarahjadirtfal[  ]kalb[  0  

] Šarahlabastfal[  0  رفض اإلجابة  

 Šarahjadirlkalb][   0  اإلجابةرفض  

]wintahtfol[  0  رفض اإلجابة  

 ]kifaŠtah [  ]haka[  1  

]laŠ tàhع[  ]jagri[  1  

]kirahdayar[  0  رفض اإلجابة  

 ]kifaŠrah[  0  رفض اإلجابة  

]kifaŠtah [  0  رفض اإلجابة  

]laŠ tàh0  رفض اإلجابة  ]ع  

]kitahdayar[  0  رفض اإلجابة  

 ]kifaŠrah[  0  رفض اإلجابة  

]rahzaefanwlafarhan[  0  رفض اإلجابة  
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]laŠ0  رفض اإلجابة  ]ع  

]Šarahjadirlkalb[  0  رفض اإلجابة  

]laŠrahja saltfal0  رفض اإلجابة  ]ع  

]awanfihعkonrahjaŠ[  0  رفض اإلجابة  

]winrahomhawajgah[  0  رفض اإلجابة  

]winrahomraglih[  0  رفض اإلجابة  

]winrahtfal[  0  رفض اإلجابة  

]laŠrahfarhan0  رفض اإلجابة  ]ع  

]ofraglihŠ[ 

]kirahomdajrin[  

  0  رفض اإلجابة

]lahrahomdajrinhaka0  رفض اإلجابة  ]ع  

]araktŠofŠ[  0  رفض اإلجابة  

  2  المجموع

  :اإلنتاج/ ب

  :تمرين تسمية الصور*

  .يبين نتائج تمرين تسمية الصور للحالة السادسة 34جدولرقم 

  التنقيط  الحالة كيفية  الصورة

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة خفاش

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة صندوق سمك

  sti:lo   1]  [  صورة قلم حبر

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة حنفية

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة مدفاة

  tabla  1]  [  صورة طاولة

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة مظلة
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  0  على الصورةلم يتعرف   صورة طائرة 

  maftah  1]  [  صورة مفتاح

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة حاملة ملح

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة قالب حلوى

  0  لم يتعرف على الصورة  صورة قطعة لحم    

  0  لم يتعرف على الصورة  ضورة كرسي

  3  المجموع

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




	� ا��را���� ��
 ا���� ا��
دس                                                    ��ض و ��
 

132 

 

  :تفسير نتائج اختبار شوفري ميلر القبلي

  :إجرائنا لإلختبار اللغوي القبلي تحصلنا على النتائج التالية بعد  

 : بالنسبة للفهم -

الحاالت كان لديها فقر في الرصيد اللغوي و بعض الحاالت كانت تفهم قليال لكن تجد 

صعوبة كبيرة في إيصال الفكرة كما أن رصيد الحاالت اللغوي كان في إيصال الفكرة كما 

ان يقتصر ففقط على محيطها العائلي أو ما يدور حولها في أن رصيد الحاالت اللغوي ك

نقطة و  5.75المركز و هذا ما أشارت إليه النتائج حيث تحصلت الحالة األولى على 

 2.75نقاط و الحالة الرابعة على  3نقاط، و الحالة الثالثة على  4الحالة الثانية على 

 .نقطة و الحالة الخامسة و السادسة على نقطتين

حاالت كانت تجد صعوبة في التصنيف و التفريق بين األشكال و األلوان خاصة إذا فال

كانت األشكال و األلوان خاصة إذا كانت األشكال مختلفة في اللون و الشكل و هذا ما 

مشكل على مستوى بينته النسب المئوية لتمارينات التصنيف كما أن الحاالت كان لديها 

هذا ما أثر سلبا على انجازها بالنسبة للفهم اللفظي، بعض  اإلدراك البصري و الجاذبية و

الحاالت لم تفهم القصة من أساسها رغم تكرارها أكثر من مرة و محاولة تقريب الفكرة 

  ).الحالة الخامسة و السادسة(

  :تحليل جدول اإلنتاج القبلي

عض بالنسبة لإلنتاج فقد نجحت بعض الحاالت في تسمية الصور المألوفة فقط و ب

الحاالت لم تحدث أي استجابة إال بعد تكرار التعليمة و محاولة شرح ما في الصورة أكثر 

و هذا ما بينته النتائج حيث تحصلت الحالة األولى ) الحالة الخامسة و السادسة(من مرة 

نقاط، الحالة  4نقاط و الحالة الرابعة على  3نقاط و الحالة الثانية و الثالثة على  4على 




	� ا��را���� ��
 ا���� ا��
دس                                                    ��ض و ��
 

133 

 

و هذا مايدل على ضعف اإلنتاج . نقاط 3ة على نقطتين و الحالة السادسة على الخامس

  .اللغوي للحاالت

 :تطبيق برنامج اللعب .5

لقد قمنا بتطبيق برنامج اللعب على أفراد العينة لعبة بلعبة و قد كانت كلها ألعاب جماعية 

  :أشهر و كان التطبيق كاآلتي 4هادفة دامت مدتها 

  :كيفية تطبيق برامج اللعب على عينة الدراسةيبين  35جدول رقم 

  تطبيق األلعاب  مجموعة األلعاب 

قمت بتسجيل أصوات على الهاتف و كل صوت   لعبة التعرف على األصوات .1

صوت سيارة، جرس، (جعلت له صورة تناسبه 

و .) تليفون، ديك، صوت عصفور، صوت قطة

مهدت للعبة مع األطفال حيث قمت بجمعهم على 

ة و عرضت عليهم الصور ثم اسمعتهم شكل دائر 

األصوات و طلبت تعيين صاحب الصوت، 

وجدت في هذا التمرين تفاعل أكثر من الحالة 

االولى و الثانية و الثالثة اما الحاالت األخرى 

  .مرةفبعد تكرار التمرين أكثر من 

جلست مع األطفال على شكل دائرة و شرحت   لعبة الهمس .2

ن كانت هناك صعوبات لهم أوال اللعبة جيدا لك

في فهم الحاالت لبعضهم البعض حيث قمت 

ماما، بابا، طاطا، بالون، (بهمس كلمة 

كلمة تلوى األخرى في أذن الحالة ...) دبدوب

األولى و نطلب منها همسها في أذن الحالة التي 

بجانبها و هكذا حيث أننا لم ننتقل إلى الكلمة 
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ولى من الموالية حتى تنجح في تنفيذ الكلمة األ

  قبل أفراد العينة

جمعت مجموعة من صور و بطاقات ألدوات   لعبة أدوات المهنيين .3

طباشير، فأس، سماعة طبيب، شبكة (المهنيين 

و قمت ) صيد، خالط كهربائي، مضرب بيض

بشرح كل صورة للحاالت الواحدة تلوى األخرى أن 

تعبر عن كل صورة حيث ال ننتقل إلى الصورة 

ن جميع الحاالت من فهم الثانية حتى تتمك

بشكل جيد في الصورة األولى و التعبير عنها  

هذه اللعبة قامت المربية بمساعدتي في الشرح 

  .لالطفال

في هذه اللعبة طلبت من المربية مساعدتي في   لعبة وصف المالبس .4

تطبيقها حيث قمت باستعارة مأزر و بعض 

لكل حالة و طلبت من كل حالة ارتداء  المالبس

مالبس خاصة بها و طلبت منهم الجلوس في 

أني (نصف دائرة و شرحت لهم اللعبة جيدا 

سأقوم بوصف كل واحد منهم من خالل مالبسه 

و ) و الذي ينطبق عليه الوصف يقوم و يقول أنا

استمرت اللعبة حتى نجحت من قبل كل أفراد 

  .العينة

استعملت في هذه اللعبة مجموعة من األدوات مع   لعبة من أكون أنا .5

) قلمن كتاب، ملعقة، مقص، هاتف(صور لها 

في . حيث أقوم بعرض كل أداة ثم أطلب تعيينها

هذه اللعبة لم أجد أي صعوبات ألن الحاالت 

تعودوا على اللعب إال الحالة السادسة فكانت 

  .قليلة التفاعل
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الحاالت الجلوس في نصف دائرة أقوم أطلب من   لعبة فهم المواقف من الصور .6

بإلصاق صورة كبيرة تمثل مشهد معين على 

في األول جربت أن ال أشرح للحاالت . السبورة

الصورة و أبدأ مباشرة في طرح األسئلة لكن 

وجدت صعوبة كبيرة ثم أوقفت اللعبة و شرحت 

لهم الصورة جيدا ثم بدأت بطرح أسئلة حول 

و الحظت تفاعل  الصورة فكانت النتيجة أحسن

من قبل أفرادالعينة إال الحالة الخامسة و السادسة 

عدة لم تفهم جيدا، هكذا و كررت اللعبة باستعمال 

  .مشاهد

لعبة التعرف على الصورة من  .7

  أوصافها

قمت بتوزيع مجموعة من الصور على أفراد 

العينة في األول وزعت صور منفردة أي تحمل 

و ...) قصكتاب، من(شيء معين مثال صورة 

اطلب من كل حالة أن تعين التي أطلبها منها ثم 

قمت بتوزيع صور تحمل مشهد معين و طلبت 

أعطني صورة الطفل الذي (منهم التعيين مثال 

يركب دراجته، أعطني صورة الطفل الذي يحمل 

و هكذا استمرت اللعبة حتى نجح فيها ) حقيبته

  .كل افراد العينة

جمعت مجموعة من الصور تمثل شاهد لألنشطة   لعبة األنشطة اليومية .8

اليومية للطفل، قمت بعرض الصور على 

األطفال و طلبت منهم التعرف على األحداث 

الموجودة في كل صورة مع ذكر اسم كل نشاط، 

لم أواجه صعوبة في هذه اللعبة باعتبار كل 

المشاهد التي تحملها الصورة  مشاهد مألوفة لدى 

ت اللعبة و كنت كل مرة الطفل، و هكذا استمر 
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  .أنوع في التعليمات كي ال يمل األطفال

أنواع مختلفة من األشياء صندوق وضعت فيه   لعبة خذ من الصندوق و تكلم .9

قلم، مسطرة، (التي يستعملها الطفل يوميا 

  ...)طباشير، فرشاة أسنان،كوب

طلبت من األطفال الجلوس في نصف دائرة و 

طلبت من كل وضعت الصندوق في الوسط، 

طفل واحد تاوى اآلخر أن يخرج أداة من 

هذه فرشاة أسنان، "الصندوق و يتحدث عنه مثال 

في التحدث عن األدوات ) أغسل بها اسناني

الحاالت كانت تستعين باالشارة أكثر من الكالم 

مثال في فرشاة األسنان يضعها في فمه ليبين أنها 

تستعمل لغرض غسل األسنان و هكذا البقية 

  .جميع األدوات

استعرت من المربية هاتفين للعب، شرحت   .لعبة الهاتف .10

لألطفال اللعبة جيدا، كما قمت بتمثيلها مع 

محادثة مع المربية و طلبت من كل طفلين إجراء 

هذه (محادثة مع بعضهما من خالل الهاتف 

اللعبة أخذت وقت أطول من غيرها لعدم استيعاب 

  .)يدأفراد العينة للتعليمة بشكل ج

إناء وضعت فيه مواد مختلفة األنواع و األشكال   لعبة الفرز .11

و أعطيت ) فاصولياء، حمص، عدس، دبابيس(

لكل طفل علبة صغيرة و طلبت منهم الجلوس 

حول اإلناء الذي فيه المواد و طلبت من كل حالة 

أن تستخرج مادة واحدة و تضعها في إنائها 

كل أفراد الخاص، واستمرت اللعبة حتى نجح فيها 

  .العينة
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�  التعليمات��
�+�0  إ�4�� ا�
  ا

 ] Šarahjadirtfal[  [ yamši mƹa kalb ]  1  

] Šarahlabastfal[    1  

 Šarahjadirlkalb][    1  

]wintahtfol[    1  

 ]kifaŠtah [  �G
<S0  ��م ا  

]laŠ tàhع[  �G
<S0  ��م ا  

]kirahdayar[    1  

 ]kifaŠrah[    1  
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]kifaŠtah [  [ ṭah ]  0  

]laŠ tàhع[   �G
<S0  ��م ا  

]kitahdayar[    1 

 ]kifaŠrah[    1 

]rahzaefanwlafarhan[    1 

]laŠ1    ]ع 

]Šarahjadirlkalb[    1 

]laŠrahja saltfal1    ]ع 

]awanfihعkonrahjaŠ[    1 

]winrahomhawajgah[  �G
<S0  ��م ا 

]winrahomraglih[  �G
<S0  ��م ا 

]winrahtfal[  �G
<S0  ��م ا 

]laŠrahfarhanع[  

  

�G
<S0  ��م ا 

]ofraglihŠ[ 

]kirahomdajrin[  

�G
<S0  ��م ا 

]lahrahomdajrinhakaع[  �G
<S0  ��م ا 

]araktŠofŠ[  �G
<S0  ��م ا 

 13    المجموع

 

  :ا���7ج/ ب

�)�� ا
*�ر* ) &'():  

�(����
��� �$ ا���ر : ا.B� ��
2�رة 7 �ى ا�-�ى(��Jض أ�
م ا�' (N� ل�  :و�5

  .�7.)� ا���ر � '
�� ا�و�4&8)$ ��
	� 7.�&$ ) 41(>�ول ر�: 




	� ا��را���� ��
 ا���� ا��
دس                                                    ��ض و ��
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� �9"��  ا
*�رة��
�+�0  ا�
  ا

  0  ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2�رة -�
ش

1    2�رة ��2وق �.]  

1    2�رة � : /�8  

1    2�رة /��)�  

1    2�رة ���\ة   

1    2�رة ط
و��  

1    2�رة �, �  

  0  ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2�رة �5[

1    2�رة ط
	�ة  

1    2�رة ���
ح  

2�رة ^ � � �
  0  ��م ا���Jف � 4 ا���رة  /

�ى / C�
  0  ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2�رة �

  0  ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2�رة �5 .�

��
  0  ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2�رة ��8د أ_

�G�� رة�  0  ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2

���O رة�  0  ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2

  09    ا
).)�ع

  

 *����:

� ا��
  :ا


ل ر�: ) 42(>�ول ر�: "=��ان وا��
	� 7.�&$ ا�� $1(&8) (�(�

�� ا�`' �:  

'*�ت+
��, ا*)  �
��
�+�0  إ�.�ز ا�
  ا


ح ا�'
��  ا�'.�اء � 4 /�ىB�  0,25 




	� ا��را���� ��
 ا���� ا��
دس                                                    ��ض و ��
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ح ا�'
��  ا����اء � 4 /�ىB�  0,25  


ح ا�'
��  ا�!,�اء � 4 /�ىB�  0,25  


ح ا�'
��  ا�@ر�
ء � 4 /�ىB�  0,25  

�ع.B.1    ا�  

  

2 (;$<
�= ا> ,��*�
  :ا


	� 7.�&$ ر�: ) 43(>�ول ر�: �� $(2.&8 .�(�
�ان � '
�� ا�`��
ل وا"=>�:  

��, ا��$�ل *)  �
��
�+�0  إ�.�ز ا�
  ا

 

ح ا�'
��  ا��ا	�&� ��/�ھB�  0,25 


�/�ھ� � &�
ح ا�'
��  ا�(B�  0,25  


  0  ا�'
���`�   ا��5)�ة ��/�ھ

  0,5    ا
).)�ع

  

"� ��7)6/ أ) 3�
G م
  ا��5&�
ت /�C ا� �ن دون اLھ�.

�ان � '
�� ا�`
�)�) أ(&8)$ ��
	� ا��.�&$ ا�`
�b ): 43(>�ول ر�:  ��
ل وا"=>�:  

�= ا
��ن> ,��*)  �
��
�+�0  إ�.�ز ا�
  ا



ح ا�'
��  ا�'.�اء ��/�ھB�  0,25 



ح ا�'
��  ا����اء ��/�ھB�  0,25  



ح ا�'
��  ا�!,�اء ��/�ھB�  0,25  


  00  ا�'
�� �`�  ا�@ر�
ء ��/�ھ

  0,75    ا
).)�ع

  

�ن/* ب �
G م
  ��7)6 ا��5&�
ت /�C ا�"� دون اLھ�.




	� ا��را���� ��
 ا���� ا��
دس                                                    ��ض و ��
 

143 

 

�ان � '
�� ا�`
�)�) ب(&8)$ ��
	� ا��.�&$ ا�`
�b ) 45(ا��Bول ر�:  ��
ل وا"=>�:  

��, ا��$�ل *)  �
��
�+�0  إ�.�ز ا�
  ا

 

ح ا�'
��  ا��ا	�&� ��/�ھB�  0,25 

 � &��/�ھ
ا�(�  ��

ح ا�'B�  0,25  



ح   ا��5)�ة ��/�ھB���
  0,25  ا�'

  0,75    ا
).)�ع
  


�� ا�`
�)�) 44(>�ول ر�: ' � �V� ا� :D5ا� �	
�� $(8&:  


�  التعليمات��
�+�0  إ�4�� ا�
  ا

 ] Šarahjadirtfal[  [ yamši mƹa kalb ]  1  

] Šarahlabastfal[    1  

 Šarahjadirlkalb][    1  

]wintahtfol[    1  

 ]kifaŠtah [  رة�1  �
م G�5 )� ا��  

]laŠ tàh1    ]ع  

]kirahdayar[  �G
<S0  ��م ا  

 ]kifaŠrah[    1  

]kifaŠtah [  �G
<S0  ��م ا  

]laŠ tàh1    ]ع  

]kitahdayar[    1  

 ]kifaŠrah[    1  

]rahzaefanwlafarhan[  �G
<S0  ��م ا  

]laŠع[  �G
<S0  ��م ا  

]Šarahjadirlkalb[  �G
<S0  ��م ا  

]laŠrahja saltfalع[  �G
<S0  ��م ا  




	� ا��را���� ��
 ا���� ا��
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]awanfihعkonrahjaŠ[  �G
<S0  ��م ا  

]winrahomhawajgah[  �G
<S0  ��م ا  

]winrahomraglih[  �G
<S0  ��م ا  

]winrahtfal[  �G
<S0  ��م ا  

]laŠrahfarhanع[   �G
<S0  ��م ا  

]ofraglihŠ[ 

]kirahomdajrin[  

�G
<S0  ��م ا  

]lahrahomdajrinhakaع[  �G
<S0  ��م ا  

]araktŠofŠ[  �G
<S0  ��م ا  

  10    المجموع

  :ا���7ج/ ب

�)�� ا
*�ر* ) &'():  


	� 7.�&$ �7.)� ا���ر � '
�� ا�`
�)�) 45(>�ول ر�:  -�� $(8&:  


� �9"��  ا
*�رة��
�+�0  ا�
  ا

0    2�رة -�
ش  

1    2�رة ��2وق �.]  

1    /�8 2�رة � :  

  1  ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2�رة ���\ة 

1    2�رة ط
و��  

  1  ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2�رة �, �

1    2�رة ط
	�ة  

1    2�رة ���
ح  

^ � � �
  0  ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2�رة /




	� ا��را���� ��
 ا���� ا��
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1    2�رة /��)�  

�ى / C�
  0 ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2�رة �

:'� �J)� رة�2    1  

��
  1 أ=
ر إ�4 &�ه وأ_
��ه  2�رة ��8د أ_

���O رة�2   1  

�G�� رة�2   1  

  .�+�ط 10    ا
).)�ع

�:
�:

� ا��
  :ا


ل ر�: ) 46(>�ول ر�: "=��ان وا��
	� 7.�&$ ا�� 1(&$88 (�`�

�� ا�`' �. 

 ,��'*�ت(*+

�  ا��
�+�0  إ�.�ز ا�
  ا


� ا�'
��  ا�'.�اء ��/�ھ�  00 



ح ا�'
��  ا����اء ��/�ھB�  0,25  



ح ا�'
��  ا�!,�اء ��/�ھB�  0,25  



ح ا�'
��  ا�@ر�
ء ��/�ھB�  0,25  

�ع.B.0,75    ا�  

  

� �"  .ا����)C�/ 6 ا�


	� 7.�&$ ر�: ) 47(>�ول ر�: �� $(2.&8 .�`�
�ان � '
�� ا�`��
ل وا"=>�.  

��, ا��$�ل *)  �
��
�+�0  إ�.�ز ا�
  ا

 

ح ا�'
��  ا��ا	�&� ��/�ھB�  0,25 


�/�ھ� � &�
ح ا�'
��  ا�(B�  0,25  



ح   ا��5)�ة ��/�ھB���
  0,25  ا�'

  0,75    ا
).)�ع




	� ا��را���� ��
 ا���� ا��
دس                                                    ��ض و ��
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"�/ أ -3�
G م
  . ��7)6 ا��5&�
ت /�C ا� �ن دون اSھ�.

�ان � '
�� ا�`
�`�) أ(&8)$ ��
	� ا��.�&$ ا�`
�b ): 48(>�ول ر�: ��
ل وا"=>�.  

 ,��'*�ت(*+

�  ا��
�+�0  إ�.�ز ا�
  ا

�/�ھ
 ا�'.�اء�  ��
� ا�'�  0,25 



ح ا�'
��  ا����اء ��/�ھB�  0,25  



ح ا�'
��  ا�!,�اء ��/�ھB�  0,25  



ح ا�'
��  ا�@ر�
ء ��/�ھB�  0,25  

�ع.B.1    ا�  

�ن/ ب �
G م
  .��7)6 ا��5&�
ت /�C ا�"� دون اSھ�.

�ان � '
�� ) ب(&8)$ ��
	� ا��.�&$ ا�`
�b ) 49(ا��Bول ر�: ��
ل وا"=>��`�
  .ا�`

��, ا��$�ل *)  �
��
�+�0  إ�.�ز ا�
  ا

 

ح ا�'
��  ا��ا	�&� ��/�ھB�  0,25 


�/�ھ� � &��  ا�(� ��
  00  ا�'



ح   ا��5)�ة ��/�ھB���
  0,25  ا�'

  0,5    ا
).)�ع

  

  

  

  

  

  




	� ا��را���� ��
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�� ا�`
�`�) 50(>�ول ر�: ' � �V� ا� :Dا�� �	
�� $(8&.  


�  التعليمات��
�+�0  إ�4�� ا�
  ا

 ] Šarahjadirtfal[    1  

] Šarahlabastfal[    1  

 Šarahjadirlkalb][    1  

]wintahtfol[    1  

 ]kifaŠtah [   ا�رض �+��ا ��A 0+B

  ا
*�رة
1  

]laŠ tàhع[  �G
<S0  ��م ا  

]kirahdayar[    1  

 ]kifaŠrah[  �G
<S0  ��م ا  

]kifaŠtah [   ا�رض �+��ا ��A 0+B

  ا
*�رة
1  

]laŠ tàh1    ]ع  

]kitahdayar[    1  

 ]kifaŠrah[  �G
<S0  ��م ا  

]rahzaefanwlafarhan[  �G
<S0  ��م ا  

]laŠع[  �G
<S0  ��م ا  

]Šarahjadirlkalb[  �G
<S0  ��م ا  

]laŠrahja saltfalع[  �G
<S0  ��م ا  

]awanfihعkonrahjaŠ[  �G
<S0  ��م ا  

]winrahomhawajgah[  �G
<S0  ��م ا  

]winrahomraglih[  �G
<S0  ��م ا  

]winrahtfal[  �G
<S0  ��م ا  

]laŠrahfarhanع[  �G
<S0  ��م ا  




	� ا��را���� ��
 ا���� ا��
دس                                                    ��ض و ��
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]ofraglihŠ[ 

]kirahomdajrin[  
�G
<Sم ا��  

0  

]lahrahomdajrinhakaع[  �G
<S0  ��م ا  

]araktŠofŠ[  �G
<S0  ��م ا  

  09  المجموع

  :ا���7ج/ ب

�)�� ا
*�ر* ) &'():  


	� 7.�&$ �7.)� ا���ر � '
�� ا�`
�`�) 51(>�ول ر�: �� $(8& .  


�  ا
*�رة��
�)�� ا)  0�+��
  ا

  & :�  0��Jف � 4 ا���رة  2�رة -�
ش

1    2�رة ��2وق �.]  

1    2�رة � : /�8  

1    2�رة ���\ة   

1    2�رة ط
و��  

� V� رة�  0  ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2

1    2�رة ط
	�ة  

1    2�رة ���
ح  

^ � � �
  0  ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2�رة /

1    2�رة /��)�  

�ى / C�
  1 ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2�رة �

:'� �J)� رة�  0  ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2

  8  ا
).)�ع

  




	� ا��را���� ��
 ا���� ا��
دس                                                    ��ض و ��
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 *���
� ا
ا��
  :ا


ل ر�: ): 52(>�ول ر�: "=��ان وا��
	� 7.�&$ ا�� $(1.&8 .�JGا��ا ��
' �.  

 ,��'*�ت(*+

�  ا��
�+�0  إ�.�ز ا�
  ا


ح ا�'
��  ا�'.�اء � 4 /�ىB�  0,25 


ح ا�'
��  ا����اء � 4 /�ىB�  0,25  

�  ا�!,�اء � 4 /�ى� ��
  00  ا�'


ح ا�'
��  ا�@ر�
ء � 4 /�ىB�  0,25  

  0,75    ا
).)�ع

  

� ;$<
�= ا> ,��*�
  .ا


	� 7.�&$ ر�: ) 53(>�ول ر�: �� $(2.&8 .�JGا��ا ��

ل و� '"=>�.  

��, ا��$�ل *)  �
��
�+�0  إ�.�ز ا�
  ا

 

ح ا�'
��  ا��ا	�&� ��/�ھB�  0,25 


�/�ھ� � &�
ج  ا�(B� ��
  0,25  ا�'


�   ا��5)�ة ��/�ھ���
  00  ا�'

  0,5    ا
).)�ع

  

  

  

  

  




	� ا��را���� ��
 ا���� ا��
دس                                                    ��ض و ��
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"�/ أ ��
G م
  .��7)6 ا��5&�
ت /�C ا� �ن دون اSھ�.

�ان � '
�� ا��ا�JG) أ(&8)$ ��
	� ا��.�&$ ا�`
�b ): 54(>�ول ر�: ��
ل وا"=>�.  

�= ا
��ن> ,��*�

�  ا��
�+�0  إ�.�ز ا�
  ا



ح ا�'
��  ا�'.�اء ��/�ھB�  0,25 



ح ا�'
��  ا����اء ��/�ھB�  0,25  


�  ا�!,�اء ��/�ھ� ��
  00  ا�'



ح ا�'
��  ا�@ر�
ء ��/�ھB�  0,25  

  0,75    ا
).)�ع

  

�ن��7)6 ا��5&�
ت /�C ا�"� دون / ب �
G م
  .اSھ�.

�ان � '
�� ا��ا�JG) ب(&8)$ ��
	� ا��.�&$ ا�`
�b ) 55(ا��Bول ر�: ��
ل وا"=>�.  


��,ا*� ;$<
�= ا>   �
��
�+�0  إ�.�ز ا�
  ا

 

ح ا�'
��  ا��ا	�&� ��/�ھB�  0,25 


�/�ھ� � &�
ج  ا�(B� ��
  0,25  ا�'



ح   ا��5)�ة ��/�ھB���
  0,25  ا�'

  0,75    ا
).)�ع

  

  

  

  

  




	� ا��را���� ��
 ا���� ا��
دس                                                    ��ض و ��
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��) 56(>�ول ر�: ' � �V� ا� :Dا�� �	
�� $(8&.  

  ا���F(5  إ>
�G ا�'
��  التعليمات

 ] Šarahjadirtfal[    1  

] Šarahlabastfal[    1  

 Šarahjadirlkalb][    1  

]wintahtfol[    1  

 ]kifaŠtah [  �G
<S0  ��م ا  

]laŠ tàh1    ]ع  

]kirahdayar[    1  

 ]kifaŠrah[    1  

]kifaŠtah [  م�� �G
<S0  ا  

]laŠ tàh1    ]ع  

]kitahdayar[  �G
<S0  ��م ا  

 ]kifaŠrah[  �G
<S0  ��م ا  

]rahzaefanwlafarhan[  �G
<S0  ��م ا  

]laŠع[  �G
<S0  ��م ا  

]Šarahjadirlkalb[  �G
<S0  ��م ا  

]laŠrahja saltfalع[  �G
<S0  ��م ا  

]awanfihعkonrahjaŠ[  �G
<S0  ��م ا  

]winrahomhawajgah[  �G
<S0  ��م ا  

]winrahomraglih[  �G
<S0  ��م ا  

]winrahtfal[  �G
<S0  ��م ا  

]laŠrahfarhanع[  �G
<Sم ا��  

  

0  




	� ا��را���� ��
 ا���� ا��
دس                                                    ��ض و ��
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  :ا���7ج/ ب

�)�� ا
*�ر* ) &'
	� 7.�&$ �7.)� ا���ر � '
�� ا��ا�JG) 57(>�ول ر�: : ()�� $(8&.  

�CD  ا
*�رة
�+�0  �9"�� ا�
  ا

1    2�رة -�
ش  

1    2�رة ��2وق �.]  

1    2�رة � : /�8  

1    2�رة ���\ة   

1    2�رة ط
و��  

� V� رة�  0  ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2

1    2�رة ط
	�ة  


ح2�رة ���    1  

^ � � �
  0  ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2�رة /

1    2�رة /��)�  

�ى / C�
1   2�رة �  

:'� �J)� رة�2    1  

��
  0 ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2�رة ��8د أ_

���O رة�  0 ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2

�G�� رة�2   1  

]ofraglihŠ[ 

]kirahomdajrin[  

�G
<S0  ��م ا  

]lahrahomdajrinhakaع[  �G
<S0  ��م ا  

]araktŠofŠ[  �G
<S0  ��م ا  

  .�+�ط 8  المجموع




	� ا��را���� ��
 ا���� ا��
دس                                                    ��ض و ��
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  .�+�ط 11    ا
).)�ع

   

����E

� ا��
  :ا


ل ر�: &8)$ ��
	� ): 58(>�ول ر�: "=��ان وا��
�� ا�!
���. 7.1.�&$ ا' �.  

 ,��'*�ت(*+

�  ا��
�+�0  إ�.�ز ا�
  ا


ح ا�'
��  ا�'.�اء � 4 /�ىB�  0,25 


ح ا�'
��  ا����اء � 4 /�ىB�  0,25  

�  ا�!,�اء � 4 /�ى� ��
  00  ا�'

�  ا�@ر�
ء � 4 /�ى� ��
  00  ا�'

  0,5    ا
).)�ع

  

� ;$<
�= ا> ,��*�
  .ا


	� 7.�&$ ر�: ) 59(ر�: >�ول �� $(2.&8 .���

ل � '
�� ا�!"=>�.  

,��
�   ا��$�ل (*��
�+�0  إ�.�ز ا�
  ا

 

ح ا�'
��  ا��ا	�&� ��/�ھB�  0,25 


�/�ھ� � &�
ج  ا�(B� ��
  0,25  ا�'


�   ا��5)�ة ��/�ھ���
  00  ا�'

  0,5    ا
).)�ع

  

"�/ أ ��
G م
  .��7)6 ا��5&�
ت /�C ا� �ن دون اSھ�.

�ان � '
��) أ(&8)$ ��
	� ا��.�&$ ا�`
�b ): 60(>�ول ر�: ��
ل وا"=>�.  




	� ا��را���� ��
 ا���� ا��
دس                                                    ��ض و ��
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�= ا
��ن> ,��*�

�  ا��
�+�0  إ�.�ز ا�
  ا



ح ا�'
��  ا�'.�اء ��/�ھB�  0,25 



ح ا�'
��  ا����اء ��/�ھB�  0,25  


�  ا�!,�اء ��/�ھ� ��
  00  ا�'


�  ا�@ر�
ء ��/�ھ� ��
  00  ا�'

  0,5    ا
).)�ع

  

  

�ن/ ب �
G م
  .��7)6 ا��5&�
ت /�C ا�"� دون اSھ�.

�ان � '
��) ب(&8)$ ��
	� ا��.�&$ ا�`
�b ) 61(ا��Bول ر�: ��
ل وا"=>�.  


��,ا*� ;$<
�= ا>   �
��
�+�0  إ�.�ز ا�
  ا

 

ح ا�'
��  ا��ا	�&� ��/�ھB�  0,25 


�/�ھ� � &�
ج  ا�(B� ��
  0,25  ا�'



ح   ا��5)�ة ��/�ھB���
  0,25  ا�'

  0,75    ا
).)�ع

  


�� ا�!
���) 62(ا��Bول ر�: ' � �V� ا� :Dا�� �	
�� $(8&.  


�  التعليمات��
�+�0  إ�4�� ا�
  ا

 ] Šarahjadirtfal[    1  

] Šarahlabastfal[    1  

 Šarahjadirlkalb][    1  

]wintahtfol[    1  
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 ]kifaŠtah [    1 

]laŠ tàh1    ]ع 

]kirahdayar[    1 

 ]kifaŠrah[  �G
<S0  ��م ا  

]kifaŠtah [  �G
<S0 ��م ا 

]laŠ tàhع[  �G
<S0 ��م ا 

]kitahdayar[  �G
<S0 ��م ا 

 ]kifaŠrah[  �G
<S0 ��م ا 

]rahzaefanwlafarhan[  �G
<S0 ��م ا 

]laŠع[  �G
<S0 ��م ا 

]Šarahjadirlkalb[  �G
<S0  ��م ا  

]laŠrahja saltfalع[  �G
<S0  ��م ا  

]awanfihعkonrahjaŠ[  �G
<S0  ��م ا  

]winrahomhawajgah[  �G
<S0  ��م ا  

]winrahomraglih[  �G
<S0  ��م ا  

]winrahtfal[  �G
<S0 ��م ا 

]laŠrahfarhanع[  �G
<S0 ��م ا 

]ofraglihŠ[ 

]kirahomdajrin[  

�G
<S0 ��م ا 

]lahrahomdajrinhakaع[  �G
<S0 ��م ا 

]araktŠofŠ[  �G
<S0 ��م ا 
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  :ا���7ج/ ب

�)�� ا
*�ر* ) &'
	� 7.�&$ �7.)� ا���ر � '
�� ) 63(>�ول ر�: : ()�� $(8&

���
  .ا�!

�CD  ا
*�رة
�+�0  �9"�� ا�
  ا

  0  ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2�رة -�
ش

1    2�رة ��2وق �.]  

1    2�رة � : /�8  

1    2�رة ���\ة   

1    2�رة ط
و��  

� V� رة�  0  ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2

1    2�رة ط
	�ة  

1    2�رة ���
ح  

^ � � �
  0  ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2�رة /

1    2�رة /��)�  

�ى / C�
  0 ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2�رة �

:'� �J)� رة�  0  ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2

2�رة ���O   1  

��
  0 ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2�رة ��8د أ_

�G�� رة�2   1  

  .�+�ط 09    ا
).)�ع
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 *�Bد��

� ا��

ل ر�: ) 64(>�ول ر�: : ا"=��ان وا��
	� 7.�&$ ا�� $(1.&8 . ��
' �

  .ا��
د��

 ,��'*�ت(*+

�  ا��
�+�0  إ�.�ز ا�
  ا


ح ا�'
��  ا�'.�اء � 4 /�ىB�  0,25 


ح ا�'
��  � 4 /�ىا����اء B�  0,25  

�  ا�!,�اء � 4 /�ى� ��
  00  ا�'

�  ا�@ر�
ء � 4 /�ى� ��
  00  ا�'

  0,5    ا
).)�ع

  

� ;$<
�= ا> ,��*�
  :ا


ل � '
�� ا��
د��. 2.&8)$ ��
	� 7.�&$ ر�: ) 65(>�ول ر�: "=>�.  

,��
�   ا��$�ل (*��
�+�0  إ�.�ز ا�
  ا

 

ح ا�'
��  ا��ا	�&� ��/�ھB�  0,25 


�/�ھ� � &�
ج  ا�(B� ��
  0,25  ا�'



ح   ا��5)�ة ��/�ھB���
  0,25  ا�'

  0,75    ا
).)�ع
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"�/ أ -3�
G م
  .��7)6 ا��5&�
ت /�C ا� �ن دون اSھ�.

�ان � '
�� ا��
د��) أ(&8)$ ��
	� ا��.�&$ ا�`
�b ) 66(>�ول ر�: ��
ل وا"=>�.  

�= ا
��ن> ,��*�

�  ا��
�+�0  إ�.�ز ا�
  ا



ح ا�'
��  ا�'.�اء ��/�ھB�  0,25 



ح ا�'
��  ا����اء ��/�ھB�  0,25  



ح  ا�!,�اء ��/�ھB� ��
  0,25  ا�'


�  ا�@ر�
ء ��/�ھ� ��
  00  ا�'

  0,75    ا
).)�ع

  

�ن/ ب �
G م
  .��7)6 ا��5&�
ت /�C ا�"� دون اSھ�.


ل. ب.&8)$ ��
	� ا��.�&$ ا�`
�b ) 67(ا��Bول ر�: "=>� ��
�ان � '��  .وا


��,ا*� ;$<
�= ا>   �
��
�+�0  إ�.�ز ا�
  ا

 

ح ا�'
��  ا��ا	�&� ��/�ھB�  0,25 


�/�ھ� � &�
ج  ا�(B� ��
  0,25  ا�'



ح   ا��5)�ة ��/�ھB���
  0,25  ا�'

  0,75    ا
).)�ع
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�� ا��
د��) 68(>�ول ر�: ' � �V� ا� :Dا�� �	
�� $(8&.  


�  التعليمات��
�+�0  إ�4�� ا�
  ا

 ] Šarahjadirtfal[    1  

] Šarahlabastfal[    1  

 Šarahjadirlkalb][   1  

]wintahtfol[   1  

 ]kifaŠtah [  �G
<S0 ��م ا  

]laŠ tàh1   ]ع  

]kirahdayar[  �G
<S0 ��م ا  

 ]kifaŠrah[  �G
<S0 ��م ا  

]kifaŠtah [  �G
<S0 ��م ا  

]laŠ tàhع[  �G
<S0 ��م ا  

]kitahdayar[  �G
<S0 ��م ا  

 ]kifaŠrah[  �G
<S0 ��م ا  

]rahzaefanwlafarhan[  �G
<S0 ��م ا  

]laŠع[  �G
<S0 ��م ا  

]Šarahjadirlkalb[  �G
<S0 ��م ا  

]laŠrahja saltfalع[  �G
<S0 ��م ا  

]awanfihعkonrahjaŠ[  �G
<S0 ��م ا  

]winrahomhawajgah[  �G
<S0 ��م ا  

]winrahomraglih[  �G
<S0 ��م ا  

]winrahtfal[  �G
<S0  ��م ا  

]laŠrahfarhanع[  �G
<Sم ا��  
  
  

0  
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  :ا���7ج/ ب

�)�� ا
*�ر* ) &'() :  

  .ا��
د�� &8)$ ��
	� 7.�&$ �7.)� ا���ر � '
��) 69(>�ول ر�: 

�CD  ا
*�رة
�+�0  �9"�� ا�
  ا

1    2�رة -�
ش  

1    2�رة ��2وق �.]  

1    2�رة � : /�8  

1    2�رة ���\ة   

1    2�رة ط
و��  

� V� رة�  0  ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2

  0  ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2�رة ط
	�ة

1    2�رة ���
ح  

 � �
  0  ��م ا���Jف � 4 ا���رة  � ^2�رة /

  0  ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2�رة /��)�

�ى / C�
  0 ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2�رة �

:'� �J)� رة�  0  ��م ا���Jف � 4 ا���رة  2

�ع.B.6  ا�  

]ofraglihŠ[ 

]kirahomdajrin[  

�G
<S0  ��م ا  

]lahrahomdajrinhakaع[  �G
<S0  ��م ا  

]araktŠofŠ[  �G
<S0  ��م ا  
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 ����� ا��	�ر ���ي ��� ا
	��ي��") :  

 e(8)7 دة
�fG 

�� ا� CJ � 4 �)�� ا��را�� �.���8� 
�5(8)7 �JG ي���ا-�8
ر =


��ة أ��اد �� �� ��

�)� ھgا ا��8�J� 4 � �7ل �(G
B&إ �	

�h ا���Oو ��(J4 ا� � � (�

:D&�� ي�i ج ا�
��Sوا :Dى ا����ر ���)4 7 � ��(Jا�.  

8
����8 ���8 ا��h �'7 :D ا�'
�� ا�و�4 � 4 �18  �� h �'7 �� h�
O 
.�(G �)5�

 4 � �
�� ا�`
�)� ��'� h � 4 �5(�، أ�
 ا� 5,75ا�5)
س ا�85 '13  �G
5
ط  5� �)5�4�

 4 � h �'7 �5� �`�
� ا�5)
س ا�85 �، أ�
 ا�'
�� ا�`�12  �G
5
ط �� ا�5)
س  5� �)5�3�

 4 � h �'7 �JGا��ا ��
2,75�5(� �5
�G  10,75ا�85 �، وا�'  
� ا�5)
س ا�85 �، أ��

 4 � h �'7 �5� ���
5(� �5
�G �5(�)$ 9,25ا�'
�� ا�!�  ��
� ا�5)
س ا�85 �، وا�'�

 4 � h �'7 د��
� ا�5)
س ا�85 �، وھgه ا���
	� �7ل � 4  8,25ا��� $(�)5� �G
5� �)5�


ل و� .�س �� �7.)� ا��D: ��ى أ��اد �)�� ا��را�� وgOا إ�jاء J� دور CJ � ن
O N�أ


 د�h � 4 و>�د ��وق G)$ ا�5)
�)$، وھgا �.O ،دات >�&�ة��.G ي�i ر2)�ھ: ا� N7�Oأ 


�  –درا�� "��k(.�1990 –  �	ا�� ا� CJ �� أ/�ث �� N<�/)b 87)$ أن ا���-� ا�.


ت ( .Jى ا��85
�)� وا��8J)�&� وار�7
ع �����Lا �i 7@ا&� ا� $(G 

�)$ ذھ�)J. � �.(V�

  .ا�gھ�)�

 Nj�/ي أg�7ل � 4 ا���ق ا� �(G
B&إ h�
O 

	� أ&,���

ج ���S�8 ���8 ا���
G 
أ�

�
��G ��
� ا� G CJ)$ ا�5)
�)$ ا�85 � وا��J8ي ���اد �)�� ا��را��، /)h �'7 b ا�'

4  4�5
ط �5
�G  9ا�و�4 � 4  � �(�
10�5
ط �� ا�5)
س ا�85 �، وا�'
�� ا�`  �G
3�5
ط �5 

 4 � h �'7 �`�
8�5
ط �� ا�5)
س ا�85 �، وا�'
�� ا�`  �G
5
ط �� ا�5)
س  3�5
ط �5�

4�5(� �5
�G  �11اh �'7 �JG � 4 ا�85 �، وا�'
�� ا�  ��
5
ط �� ا�5)
س ا�85 �، أ�
 ا�'�

 4 � h �'7 �5� ���
� ا�5)
س ا�85 �، وا�'
�� ا��
د��  9ا�!� $(�)5� �G
5
ط �5�

 4 � h �'77  �G
5
ط �� ا�5)
س ا�85 �، وھgه ا���
	� �7ل � 4 7'�$  3�5
ط �5�

�(�
J� CJ � ج وأن
��Sا ��ى ا�'
Lت ����  �Tه ا��gى ھ�� N�(.�7 �) ��kز�� دوان(�

�خ  –وھgا �
 أN7�O درا�� O1984 –  لki��
G ي�i داء ا��ا��� ا���D�h 7'�)$ ا
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ب �$ Jأ� �jkj �( 5� ��

رات و�h ا���اغ وذ�] G�J ): ا�j)$ �$ ��اھ5)$ ذوي إ�D�

� وا�.��دا�
J. � 
.DG
��Oإ �	

ت ��b(/ �(V أو_'h ا���.) J7 لk- (�87�.ت ا�

 $� ���"� �.BG ي�i 8)�ا�J�وا��5رة � 4 ا� CJ 6 ا���.G)4 -5 ( 
�
O 
.G 
�

ت �). O

C&ر���8 ا�� N( �.  

��ي ا
"!  وا���7ج 
�+���B& ا
+	�2 وا
	��ي* �وق ��& در�4ت "

� اHب د��>.  


	� ا�5)
�)$ ا�85 � وا��J8ي �J)�� ا��را��) 70(>�ول ر�: �� �`.&.  

  ا
��Hت
�2�	+
  ����� ا
+��س ا
	��ي  ���� ا
+��س ا

 !"
  ا���7ج  ا
"!   ا���7ج  ا

1  4  6  18  9  

2  3  4  13  10  

3  3  3  12  8  

4  4  3  11  11  

5  2  2  9  9  

6  3  2  9  7  

  

� ا�5)
�)$ ) 71(ا��Bول ر�: � :Dا�� ��Gج و
��Sا ��G ت
�_^ د��L ا���وق G)$ در>&


�� (ا�85 � وا��J8ي ��G e(8)7 �JGCJ ا�.(  

��	
  ا��7اف  ا
)��0B  ن  ا
+��س  ا

 �(�K

  .ت.
در�4 

�'�
  ا

���ى �

�
H�
  ا

 !"
  ا
� 8�  06  3,16  0,75  

7,39  5  0,001  
  �JG  60  12  3,34ي

  ا���7ج
� 8�  06  3,33  1,50  

7,92  5  0,001  
  �JG  60  9  1,41ي
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�����
 ا��"):  

8
ر 2'� ا���_)� ا�B@	)� ا�5
	.� � 4 و>�د �-S $(G 
(	
��وق دا�� إ/�


ب �'G 

ج، �.���Sوا :Dا�� ��G $� �O �ا�5)
�)$ ا�85 � وا��J8ي ��ى ا��اد ا��را�� �

� در>
ت ا�5)
�)$ ا�85 � وا��J8ي ��ى أ��اد �)�� ا��را�� ا�.�.` � �� أ��اد )����

 �� ���8 ا��D: ا�85 G

ن ا�.���F ا�'�O b(/ ،ز�� دوانk��3,16  ي�J8��8 ،  12وا�� 
أ�

 �
ن �� ا�85 O �5� ج
��Sي  3,33ا�J89وا�.  

���)$ ��)87� � $(�e5' �$ و>�د . ت.وھgا ��ق وا_^، و�� 7: ا��!�ام إ-�8
ر .B.�

 
���)$ وھgا �.B.اد ا���ي ���# أ�J8وا� �� در>
ت ا�5)
�)$ ا�85 )���� $(G وق��


	� ا-�8
ر �� 
وا��� ا���ت �$ و>�د ��وق . ت.&�_'N ا��Bول ا��
eG ا�gي &8)$ ��

 �i ر ا�

ج(ذات د��L إ/�
	)� G)$ در>
ت أ��اد ا��را�� ��8�د إ-�8��Sوا :Dا��.(  

 �.(� h�
O CJ رات ا�
D� e(8)7 �J8�.وي . ت
ا�.�8Jة �$ ھgه ا���وق �7

)7,92 ( ��Lى ا���
ج وھ� دا�� ��� �����Sا ��G ��)0,001( 

��8J� hة أ&,O 
.O ،

� ��G ا� �.(� h�
O $&أ :D��.وي . ت
�7)7,39 ( ��Lى ا���  ).0,001(دا�� ��� ���

 e(8)7 �JG ج
��Sوا :Dي ا����G �وھgا ا�gي &�ل � 4 ار�7
ع ����ى أداء أ��اد ا��را�� �

CJ ا�  .  
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��M"
����� ��M 2ء ا
 ا����K>� و("�:  

 

 و��7)�ھD��
�� :�(� 
D( � ��'�.ا� �	
� اSط
ر ا���Vي �JG ��ض ا���_ ��


��را�
ت ا��
�5G) ا���_)�(G �	

ن ���k ھgه ا���(Gو.  

1- ����
��M ا"
� �7.)� ا� �i : ا� CJ ل دور ا��/ C��& 
�ع درا���_�
 أن �.G


ج(��Sوا :Dرا��، ) ا��� � �&�Vء ا�! �)� ا���_ ���� ا�(�� ا�.�
ب .G�kز�� دوان، و�

�'7 �
ءا � 4 ا���
	� ا���Gو g(��7 �JGي �) � ��8 و���
 ��� e(8)7 ا-�8
ر =D( � 
� 

 �i �7.)� ا� �5�ل أن ا���_)� 2')'� وأن � CJ دور �� CJ ا� ��
��G)ج
��Sوا :Dا�� (

 �
ط ذا7� CJ ي &�ى أن ا�gا� N(<
(G $� �O درا�� P� e��& 
��� ��kز�� دوان وھgا �

�ة �$ ��ى ا�(�� ا��!) )G bJ8�& $�
O �(8J7ا درا�� وgOا�)�، و�GSاه ا�� �� و&�.

ا��� أو_'h و>�د ز&
دة �� إ��
ج وا��!�ام ) Warren et al 1994وار&$ وآ-�ون (

 �T(8-� ا���ل ا�k- $� [وذ� �(T(8ا� �&�i ت ا�

ت ا� �V)� وا���
�� �P ا�.�( '�kJا�

�(�
.Bب ا�
J��
��!�ام اG.  

2- ���O.
��M ا"
� درا���
 أن ھ�
ك ��وق ذات د��L إ/�
	)� G)$ : ا� $(�5 87�


	� ا-�8
ر �� N�� ا���ت 
وھgا �
 ) ت(ا�5)
�)$ ا�85 � وا��J8ي ���اد ا�J)�� وھgا �

8
ر �-Sا �	
�� $(G وق��د �&'e5 2'� ا���_)� ا�B@	)� � �را�� وا�5
	.� � 4 و>

�& 

7# ورا�@ا> )
 (�P� e درا�� ا�85 � وا��J8ي ���اد �)�� ا��را�� وھgا �G1982 

Bates et Ranzaglia ( ب
J����� �$ ا.B� �(�
J� 4 � ف�J�ا� h��D�ا� �ا��

 ،
( 5� $(�
J.ا�.�اھ5)$ ا� $� ��(J� �(�Lا�� �(V� رات ا�
D.ب ا�
�Oا �� �(�
.Bا�

�ي G)$ ا�5)
�)$ ا�5i داء ا��� ا� 
(	
� وأ���ت ا���
	� �$ و>�د ��وق دا�� ا/� 8

 
�ن �5 )�
J.ن ا��
 >�&�ا 14وا��J8ي /)b اO��C ا�.�اھ5V��   .  
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  :استنتاج عام

من خالل دراستنا الميدانية لست حاالت يعانون من متالزمة دوان يتراوح عمرهم 

سنوات على مستوى المركز البيداغوجي، واعتماد على نتائج تطبيقنا  5و 4العقلي ما بين 

قبل تطبيق برنامج اللعب وبعد تطبيق اللعب يمكننا القول بأن  Chevriemullenإلختبار

لهذا األخير دور في تنمية اللغة لدى األطفال المصابين بمتالزمة دوان ذلك أن الحاالت 

حققت نتائج جيدة في القياس البعدي مقارنة بالقياس القبلي قبل تطبيق برنامج اللعب، 

األلوان واسترجاع عدد معتبر من الصور حيث أظهرت قدرة في التصنيف والتعرف على 

واستوعبت االختالف فيما بينها وفي بند الفهم استطاعت استوعاب أحداث القصة وسردها 

وكل هذا حققته الحاالت بعد مدة من تطبيق برنامج اللعب وهذا يتماشى مع ما جاءت به 

ط قوي بين في وجود ارتبا 1994" كاسبي ورودر"الدراسات السابقة حيث بينت دراسة 

التي استهدفت استغالل ) Keoh 1984" (كوخ"اللعب والنمو اللغوي، في حين نجد دراسة 

وقت الفراغ بتعليم األطفال ثالث ألعابمن خالل تعليمات لفظية وتحصلت النتائج إلى أن 

األطفال اكتسبوا المعاني والمفردات المرتبطة بمواقف اللعب والقدرة على التعبير اللغوي، 

إلى وجود عالقة بين النمو المعرفي " 1991فاين وآخرون "قد توصلت نتائج دراسة هذا و 

ونمط اللعب، واعتمادا على النتائج المتحصل عليها وما أكدته هذه الدراسات تم إثبات 

الفرضية العامة التي مفادها أن للعب دور في تنمية اللغة لدى أطفال متالزمةدوان حيث 

 .نتاج قد ارتفع بعد تطبيق برنامج اللعب على أفراد العينةسجلنا مستوى من الفهم واإل
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 :توصيات و اقتراحات

نوعية أفراد المجتمع بصفة عامة و اآلباء بصفة خاصة، باألساليب الصحيحة  -

للتعامل مع فئة ذوي االحتياجات الخاصة، ألن نقص الخبرة يؤدي إلى الخطأ 

  .في التعامل معهم

على األسرة القيام بالتكرار المستمر للمعلومات، المراد تعليمها للطفل المصاب  -

 .لكي ال تنسى بعرض داون

على األسرة أن تتقبل طفلها المصاب بعرض داون، ألن الرفض و عدم التقبل  -

 .قد يعيق نمو مهاراته اللغوية و اإلجتماعية

يجب على األسرة أن تتحاشى الكالم مع طفلها المصاب معرض داون بلغة  -

 .طفولية، حتى تزيد من مفرداتها و يصحح نطق كلماته

عامة و الطفل المصاب بعرض داون خاصة على على األسر تشجيع الطفل  -

 .الكالم، و إعطائه الوقت الكافي للتعبير عن ما يريد و اإلصغاء لكالمه

ضرورة توفير مراكز للتكفل بفئة ذوي االحتياجات الخاصة على مستوى كل  -

 .دائرة، حتى ال يجدوا صعوبة في التنقل إليها

إلدماج في المركز الخاص لكل فرد من ذوي االحتياجات الخاصة الحق في ا -

به، فالمعاق ذهنيا يدمج في المراكز الخاصة بالمعاقين ذهنيا، و المعاق حركيا 

 .يدمج في مركز المعوقين



على األسر إدماج طفلها في المراكز البيداغوجية في الوقت المناسب و ذلك  -

من أجل عدم التأخر عن اكتساب مختلف المهارات، و لالستفادة الكاملة من 

 ).التكفل المبكر(مات المركز خد

على أفراد المجتمع أن يغيروا نظرتهم السلبية لذوي االحتياجات الخاصة،  -

 .بمعنى عدم اعتبارهم عالة على المجتمع

محاولة استثمار الطاقات الموجودة عند ذوي االحتياجات الخاصة، بإنشاء  -

 .مجتمعمراكز و معاهد لتعليم و التكوين، من أجل مساهمتهم في بناء ال

على المراكز البيداغوجية توفير كافة الوسائل الالزمة لعمل المختص  -

 .األرطفوني من غرفة خاصة بالتكفل إلى غاية مستلزمات المختص األرطفوني

 



 أ

  ملخص الدراسة

تناولت الدراسة موضوع أهمية اللعب في تنمية لغة تالزمي داون في محاولة تطبيق 

التربوية الهادفة التي تساعد الطفل المصاب في اكتساب مهارات جديدة  األلعابمجموعة من 

  .مما تجعله يبني رصيده اللغوي

 تالزميلغة  تنميةفعالية فعالية في  للعبكان  إذافي هذه الدراسة حاولنا معرفة ما 

عينة الدراسة بعد تطبيق  أفرادلدى  ألبعديداون، و هل توجد فروق بين القياسين القبلي و 

  رحنا مبدئيا فرضيتان اسسيتان همارنامج اللعب؟ و لقد طب

  للعب دور في تنمية لغة متالزمي داون *

  .توجد فروق بين القياسين القبلي و ألبعدي لدى أفراد عينة الدراسة*

و نظرا لطبيعة الموضوع و إلثبات فروض الدراسة، قمنا باستخدام المنهج التجريبي 

  : مع استعمال األدوات التالية

  : األلعاب المقترحة لتنمية اللغة-

  اختبار الذكاء-

  ري ميلر للقياس القبلي ة ألبعدي إلفراد العينة فمجموعة من بنود اختبار شو -



 ب

 

لبعدي و أسفرت الدراسة عن المعرفة الفروق بين نتائج القياسين القبلي ة " ت"اختبار -

  النتائج التالية 

  لدى أفراد العينة  وجود فرق بين القياسين القبلي و ألبعدي-

 .للعب دور في تنمية لغة متالزمي داون-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ت

  :ملخص الدراسة باللغة الفرنسية

-L’étude apportée sur le sujet de l’importance du jouer pour 

améliorer la langue (la compréhension et la production) Syndrome de 

Down sans l’usage de pratique un ensemble de jeux éducatifs a un 

objectif qui aide l’enfant trisomique à obtenir de nouvelle compétence 

qui lui permet de développe ce compte langage. 

-Dans cette étude à enseigner de  savoir si le jeu a une 

efficacité sur le développements langagière (La compréhension et la 

production) des trisomiques et si il ya une déférence entre les deux 

meilleur tribal et poste tente chez les membres du échantillon l’étude 

après la pratique du programme de la fluence. 

Si pour cela on a proposé  deux hypothèses: 

-le jeu a un rôle dans le développement de la langue chez les 

trisomiques . 

-Il y’a une déférence entre le mesure tribal et posttest chez le 

membre des échantillons d’étude. 

-Vu que la nature du sujet et pour prouver les hypothèses on a suivi 

le méthode expérimental avec l’usage des outils suivantes : 

*des jeux proposés dans le développement de la langue. 

*le test de l’intelligence. 



 ب

 

*un ensemble des articles du test ChevryMeler « mesure tribal et 

posttest » pour les membres de l’échantillon. 

*test « T » pour savoir les déférences entre las résultats suivantes : 

- la présence d’une déférence entre les deux mesures et que le jeu 

a un grand rôle dans le développement de la langue chez les 

trisomiques. 
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  :خاتمة

نظرا لكون اللغة هي الوسيلة األساسية في االتصال ومصدر للتعبير فقد الحظنا من 

خالل عملنا هذا أن هذه القدرة ال تتطور بشكلها العادي عند األطفال المصابين بمتالزمة 

دوان نتيجة للقصور العقلي لديهم وهذا ما دفعنا للبحث عن نشاطات من شأنها تطوير 

األطفال مثل اللعب، فقمنا بتطبيق مجموعة من األلعاب الهادفة على  اللغة لدى هؤالء

عينة من أطفال متالزمة دوان واستخدمنا اختبار شوفري ميلر كأداة للقياس القبلي والبعدي 

لمعرفة الفروق بين نتائج االختبار اللغوي القبلي " ت"ألفراد العينة واستعملنا اختبار 

حيث يرى أن اللعب نشاط (لدراسات التي جاء بها بياجي والبعدي، ومن خالل ما أكدته ا

في هذا ) ذاتي وتعبير كامن يبعث بشدة من قوى الطفل التخيلية وينمي قواه اإلبداعية

) الفهم واإلنتاج(السياق ومختلف الدراسات األخرى توصلنا بأن للعب دور في تنمية اللغة 

  .العامة لدى فئة متالزمي دوان وعلى هذا تم تأكيد فرضيتنا
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