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؟تأخر بالنطقھل تشعر بالقلق من أن طفلك قد یكون 

ھل ینتابك شعور بأنھا قد تكون مشكلة؟

 بمعالجة مشاكل النطق؟اً لماذا ال تستشیر اختصاصي

األفضل دائماً ان تبدأ مبكراً 

ربما تعرف ان السنوات األولى من عمر طفلك ھي األكثر أھمیة لتطویر قدراتھ على امتالك مھارات لغویة. والسبب ھو 
 قدرة وجھوزیة على اكتساب الخبرات من أي مرحلة أخرى أكثران عقل الطفل ینمو ویتطور بشكل سریع بھذا العمر وھو 

في العمر.

حتى عمر الخامسة، یتعلم األطفال اللغات من خالل التواصل مع األكثر قربا منھم من الكبار. عندما یحاول ومنذ الوالدة 
الطفل ان یعبر عن شيء ما، إن كان عن طریق حركة او إشارة أو صوت أو كلمة، تكون ردة فعل االھل على ھذه الرسالة 

وتعاملھم معھا ھي العامل األساسي لتوجیھ الطفل وتشجیع وتعزیز قدرتھ في مسیرة تعلمھ اللغة.

ولكن عندما یكون تواصل الطفل مع محیطھ اقل من المعتاد، لن یحصل على ما یكفي من ردّات فعل االھل ألنھ عندما ال 
یتكلم كثیراً من الطبیعي ان یتواصل معھ االھل أقل وبالتالي لن یحصل على مداخالت االھل الكافیة لبناء قدراتھ اللغویة. 
وألن األطفال البطیئون بالنطق ال یمكنھم التواصل بشكل سلیم من خالل األنشطة والتحادث، لذلك سوف یتأخرون اكثر 

وأكثر إن لم یحصلوا على المساعدة التي یحتاجونھا.

عالمة استفھام حول تطور عملیة تواصل الطفل مع محیطھ. بعض شك او أي أي إھمال لھذا، من الضروري والمھم عدم 
االھل یتلقون نصائح ممن حولھم بأن الطفل سوف یتجاوز ھذه المشكلة عندما یكبر فبدل ان یبادروا الى مساعدة الطفل 

 جداً للطفل ألنھ یخسر وقتاً ثمینا في ھذه المرحلة ةكون مضرتیقررون االنتظار، ولكن مفاعیل مبدأ "لننتظر ونرى" قد 
 .األساسیة من نموه وتعلمھ
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كیف أعرف انھ یجب علّي ان اراجع اختصاصي نطق؟ھي ھذه العالمات و ما  

 كلما بكرنا في إعطاء المساعدة المطلوبة للطفل، كلما كانت نتائج المجھود أحسن

 انظر الى ھذه اإلشارات:
  شھرا12بعمر 
 ال یتمتم مع تغییر في النغمة مثال (بابباببببا) •
 ال یعطي أیماءات او إشارات كرفع الید للوداع او ھز الرأس یمینا او یسارا للرفض •
 ال یتجاوب مع مناداتھ باسمھ •
 ال یعبّر بطریقة من الطرق حین یحتاج شیئا •

  شھرا15بعمر 
 "up " او "no مثل "بسیطة ال یتجاوب مع كلمات  •
 ال یتلفظ بأي كلمة •
 ال یشیر الى األشیاء او الصور حین یُسأل "این یوجد...؟" •
 ال یلتفت الى أشیاء یحبھا عندما تقول لھ "انظر الى ھذه...!" بل یبقى ینظر الیك •

  شھرا18بعمر 
 ال یفھم او یتجاوب مع تعلیمات بسیطة مثال "ال تلمس ھذه..." •
  "Mummy" " up كلمة مثال "20لم یبدأ بعد باستعمال على األقل  •
 مثال "ما ھذا؟" او "این حذاؤك؟"األسئلةال یتجاوب بالكلمات او الحركات مع بعض  •
  ِمثل الرأس والمنخار والعین والرجل عندما یُسألال یشیر الى اثنین او ثالثة من أعضاء جسده •

  شھرا24بعمر 
  كلمة100ینطق اقل من  •
  "shoes on" او " Daddy goال یستطیع جمع كلمتین بسیطتین معا مثال "  •
 ال یقلّد حركة او كلمة •
 ال یتعامل مع األلعاب مثال التظاھربإطعام دمیة او جعل لعبة على شكل رجل تقود سیارة •

  شھرا30بعمر 
  كلمة300ینطق اقل من  •
  "run "eat " "fallال یستعمل كلمات تدفع الى الحركة مثال " •
 "two babies" " doggie sleepingال یستعمل بعض الكلمات التي فیھا بعض القواعد اللغویة مثال "  •
  القلیلة وغیر المتنوعةیُصدرفقط بعض األصوات •

  سنوات3 4 -بعمر
 ""I don't want that" or "My truck is brokenغیر قادر على تركیب جملة مثال  سنوات ویبقى 3یصبح بعمر  •
 غیر قادر على تالوة قصة قصیرة او خبریة صغیرة سنوات وما زال 5یصبح بعمر  •
 ال تستطیع عائلتھ او المحیطین بھ فھم ما یحاول ان یقول •
  سنوات3بعمر مع انھ اصبح ال یسأل أسئلة ما زال  •


	/هل تشعر بالقلق من أن طفلك قد يكون تأخر بالنطق؟
	هل ينتابك شعور بأنها قد تكون مشكلة؟
	لماذا لا تستشير اختصاصياً بمعالجة مشاكل النطق؟
	/الأفضل دائماً ان تبدأ مبكراً

