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نسان وتؤثر بدخول االحة تساهم إن طريقة التعبير الصحي، مراحل حياته كل الناس في أهم الطرق للتواصل بين احد  يعتبر الكالم
 . من الناس  االجتماعيه للبعض االخربنجاح العالقات  تساهم  ، وفي نفس الوقتاً في المجتمع واندماجه تدريجي
جاحه المهني نوفيما بعد  ،حه الدراسي ونجا هبتقدمي الى التقصير قد تؤد  لدى الطفل والتعبير  خالل التحدثللفظ وا إن صعوبة الكالم
 .  وايضاً االجتماعي 

 يما بعدفتنتظره صعوبات كان باالمكان ان ور به الى عب تؤديقد  ،  المشكلة المتعلقة بالكالم واللفظومواجة التشخيص الباكر  إن  
 

 : طفلها نمو مشكلة من هذا النوع لدى إذا كانت قلقة على ماذا تستطيع ان تفعل االسره 
 المواضيع التي تشغل اهتماميعتبر احد اهم ، ونمو الكالم واللفظ ئها ، شيء يساهم بنمو ابناالستقبال اي تكون االسرة جاهزة عادة 

 .يجب فعله ا عم  أون بالبحث ، ويبديسرعون بالبحث عن حلول طفلهم عاني منها كالميه ولفظيه يواذا الحظوا اي مشكلة ، االهل 
مع  والتعاون، حل جاد إلاالفضل لطريق يقررون ما هو او ، ، هم الذين يبحثون ويقارنون مساعدة الطفلالسؤلون عن األهل هم 

 الحلول واالنسب اليجاد هو الطريق االفضل والثقة بهم  خصصينالمت
 .  وبالتاي حقهم بطلب الحلول بالتشخيص  مهماً تلعب دوراً  نصائحم ان   بعين االعتبارخذ األيجب على األهل  
 
 

 نصائح لألهل 
 أو حتى بلغة الجسدباصدار أصوات يعبّر لكم بكلمات أو جاوبوه عندما طفلكم وان تتستمعوا الى  ان -
 لطفلك الى ان يكمل كالمه ) اجابته( ان تعطي وقتاً كافياً  -
 .  وهذا افضل بكثير من ان تّدعي بأنك فهمتاو ترجمه لما يقول تحاول اعطاء تحليل ان  -
 . وكلمات سهلة  ، ةان تستخدم عبارات قصير -
 يومياً( للكالم مثال ) وضع ساعة  ع طفلكخلق فرص يوميه للتواصل م -
 . الكالم لديهّمي يستطيع ان ينالشكل كل جماعي بهذا فقط بش،  مع اصدقاءهاعطاء طفلك فرصة اللعب  -
 ،واالعتماد على النفس. في االستقاللية ، تساعده طات وفقا لعمره بان يقوم بنشا فلكالسماح لط -
قول ) ماذا يتحدث وليس كيف ان نسمع كيف ينسمع ماذا يقول وليس مع طفلنا ان نتناقش انه لمن المهم جداً عندما  -

 ث(يتحد
 ( حاسوب  ) تابلت ،سوشيال ميديا ان نحٌد من استخدامه لل -
 بلغة االم . ده قبل المامه غة جديبتعلّم ل طفلكم أالّ تدفعوا -

 
 

 التساؤالت 
  ألعضاء االسره(  ) ليس فقططفلك واضح لآلخرينكالم   １
 وتكرار  ترددتلعثم او ، بدون حديث وكالم طفلك له انسيابيه  ２
  لمده معينهبعمر ما طفلك عن الكالم  توقف   ３
 . تقول له احدى الحكاياتندما عفاعل تت ردات فعلهوهل  ،السمع يتجاوب طفلك عند ４
 . الخاصة بلغة االم صوات لفظ كل االالطفل ان ييستطيع  ５
 . لكي يعبر عما يريد  اكثر من استخدامه للحركاتر للتعبييستخدم الكلمات  ６
 ( ) الماما تأكل تفاحة ليصنع جملة صغيرةيربط طفلكم ما بين الكلمات  ７
 معه بعد انشاء حديث سريعالموضوع صلب ى الحفاظ عليستطيع طفللكم  ８
ً ان يسألكم اليكم ويتحدث ه ان يعجبهل  ９  . ايضا
 ( لعبة القطار  ) مثل وفةويقلد بعض االلعاب المعر لعب طفلكمي ０１
 
 ؤلف سيناريو من صنع خيالهوي بألعاب تحتاج الى خياليلعب طفلكم  １１
 ،البارحه ،غداً(ن ) مساًء صباحاً لمعاني التابعه للمكان والزمايستوعب طفلكم ا ２１
 (الموز عباره عن فاكهه) امجموعات بشكل  صبحالعدة يمكن ان ت فلكم بأنيستوعب ط ３１
 لحذاء والجاكيت الخاصة بك()اعطني اكهذه ة جمليطبّق  يستطيع طفلك ان ４１
 ، داخالً وخارجاً ( معاني الخاصة بالمكان) فوق ، تحت ، وثير من االلوان ، واعضاء الجسم لكم يعرف الكطف ５１
 طفلكم ال ينظر الى عيونكم عندما تتحدثون اليه ６１
 ذو نمط معينالحركات من  كم البعضيكرر طفل ７１
 ،بصوت منخفضطفلكم يتجاوب عندما يتحدث اليه احد من الخلف ８１
 قات مع اصحابهومعظم االحيان يوجد لوحدهطفلكم ال يستطيع ان ينشئ عال ９１
 .تحكم بمشاعره  طفلكم اليستطيع ان ي ０２
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