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 Building Your Child’s Language آيف تطورين مهارات اللغة عند طفلك
معًا يقول آلماتعندما يبدأ طفلك  … 

When your child is starting to put words together… 

  تكلمي عن األشياء التي يراها
طفلك ويقوم بها

 :على مدار اليوم
  عندما يلعب قومي بتسمية األنشطة التي

 تأرجح، اقفز وارآض: يقوم بها مثل
 جورب، : عند ارتداء الثياب، قومي بتسمية المالبس مثل

 وقميص سروال
 آل : "وقت الوجبات الخفيفة، قومي بتسمية النشاط مثل

"افتح علبة العصير"، أو "التفاحة

.الكلمات مرارًا وتكرارًا آرري

لها الكلمة التي يريد /له قوليلى شيء يريده، إذا أشار طفلك إ
 .أن يحاول ترديدها لك وانتظرياستخدامها 

 قومي بتوسيع مدى ما يقوله طفلك
 .لما يقوله طفلك آلمة أو آلمتينقومي بإضافة 

  ارآل الكرة"يمكنك أن تقولي له  ،"آرة"إذا قال طفلك"  
  مووووالبقرة تقول "، قولي له "مووو"إذا قال لك طفلك"

التي تتضمن اسماء  استخدمي عدة أنواع مختلفة من الكلمات
 .األشياء، واألفعال، واألحاسيس والوصف والمواقع

 انتظري
حتى يرد عليك أو يبدأ  تنتظريهاعط لطفلك فرصة أن يتكلم بأن 
 سقطعلى سبيل المثال، إذا .  بالكالم أو ُيعلق على ما تقولينه

آوب على األرض، انتظري لتري آيف سيتفاعل مع الموقف، 
 .إما بنظرة أو بصوت أو بكلمة

 خذي حذرك من األسئلة!
 .تعليقاتحولي اسئلتك إلى 

  أرى شاحنة"، قولي "ما هذا؟"بدًال من أن تسألي"!
  أنها آرة "، قولي "ما هذا اللون؟"بدًال من أن تسألي

!"حمراء

 .اختياراتقدمي له 
  حليب "، قولي له "ماذا تريد أن تشرب؟"بدًال من أن تسأليه

"أو عصير؟

 العبي مع طفلك
اللعب مع طفلك من شأنه أن يطور مهارات آثيرة مثل 

االستماع، والكالم، والتكلم عندما يحين دوره، ومفردات اللغة، 
 .والخيال

.عند التحدث إليه واجهي طفلك بوجهك

ال تعولي همًا التباع القواعد أو . العبي مثلما يلعب األطفال
وال تحتاجي إلى لعب جديدة أو . اللعب باللعبة بطريقة معينة

مع  وقتًا مرحًافقط استخدمي خيالك واقض .  باهظة الثمن
 .طفلك

مثل الكمبيوتر أو التلفاز أو (حددي وقت مشاهدة أي شاشة 
 ال يقضيتوصي جمعية أطباء األطفال الكندية بأن ). التابلت

أمام أي شاشة، وال يزيد الوقت  أي وقتاألطفال دون السنتين 
 4في اليوم لألطفال من عمر عامين إلى  واحدة ساعةعن 
  .أعوام
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 لمزيد من المعلومات
 اتصل بإخصائي النطق واللغة

 أو
منطقتكوحدة الصحة العامة المحلية في 


