
 فةتطور اللغة عند أألطفال يف أألجيال املختل

تتطور لغة أألطفال بشكل سرٌع خالل السنوات أالولى من أعمارهم حٌث ٌتقن أألطفال الكثٌر من 

والتطور اللغوي عند الطفل ٌنطوي على مهاراتً الفهم  ،سنوات  6-5المهارات اللغوٌة مع بلوغهم 

 . والتعبٌر

وٌمكن تفسٌر هذا التباٌن  .أألطفال بالتباٌن الشدٌد من طفل إلى آخرتتسم سرعة التطور اللغوي عند 

وبالتحدٌد العوامل البٌئٌة والعوامل الذاتٌه الخاصة  ،من خالل العوامل المؤثره فً التطور اللغوي 

 .وغٌرهما قطفل كالذكاء وسالمة أجهزة النطبال

ة من النمو اللغوي وهذه المراحل تعلٌمٌة مبكره ٌخضعون لمراحل مختلف ةوأألطفال فً أٌة مرحل

 .القراءة والكتابة ، أإلسماعفً التعلٌم مثل مهارة  أساسٌا اتعتبر مظهر

طالب الدمج لدٌهم مشاكل  معظم أنكونً معلمة دمج اعمل فً بساتٌن عرعرة الحظت ومن هنا 

ه هذفً  طفالاألعملٌة نمو اللغة عند ة طبٌع مدى اهمٌة معرفة وفهممن هنا تظهر  .لغةباوواضحة 

 المهارات الخاصة بفنون اللغةتشخٌص  فًساعدنً ت المعرفة ضرورٌة لكً، ألن هذه المرحلة

وٌمكن تفصٌل . بأألضافة إلى توفٌر بٌئة تعلٌمٌة غنٌة لتشجٌع نمو وتطور كل المهارات عندهم،

 : مظاهر النمو اللغوي عند طفل الروضة بما ٌلً

 : سنوات  4-3من 

 .ٌعرف صٌغة الجمع .1

 .ن الماضًٌستخدم الزم .2

 (.على  -تحت -فً)ٌعرف ثالث حروف جر  .3

 (.مدرسة - حذاء -حقٌبة  - كتاب - قلم -ساعة )ٌدرك بعض المسمٌات  .4

 .أصابع -شعر –أنف  –عٌن  -ٌعرف أشٌاء من جسمه رأس .5

 .من كلماته نطقا سلٌما%  65ٌستطٌع أن ٌنطق  .6

 .بعض الحروف الهجائٌة ٌقرأ .7

 .دةٌعرف أسماء أأللوان السائ .8

 .ثالث أرقام بعد سماعها ٌد تكرارٌع .9

 (. ٌاء المتكلم -انت -انا) ٌستخدم الضمائر  .11

 

 

 



 

 : سنوات 5-4تطور اللغة عند أألطفال من جيل 

 .ٌستطٌع أن ٌدرك أأللوان السائدة .1

 .ٌقلد بعض أصوات الحٌوانات أأللٌفة .2

 .أرقام بعد سماعها 3ٌستطٌع تكرار  .3

 .ٌستطٌع أن ٌحفظ أغنٌة أطفال .4

 .من كلماته واضحه% 75 .5

 .ٌستطٌع قراءة وكتابة بعض الحروف الهجائٌة .6

 

 : سنوات 6 -5تطور اللغة عند أألطفال من جيل 

 .أشكال أساسٌة3+ ٌستطٌع أن ٌسمً ألوان أساسٌة  .1

 .ٌستطٌع أن ٌتبع التعلٌمات المركبة مع مجموعة .2

 :تعلٌمات مركبة مثال 3ٌستطٌع أن ٌتبع  .3

 .ق الطاولة وإجلس على الكرسًإفتح الباب وضع القلم فو

 ."كٌف" ٌسأل عن  .4

 .مرحبا ،ٌستطٌع أن ٌجٌب وٌسأل عن كٌف الحال .5

 .ٌدرك الماضً والمستقبل .6

 .ٌستعمل أدوات الربط .7

 .ٌدرك عكس الكلمة .8

 .ٌدرك أٌام أألسبوع .9

 .بالترتٌب 31ٌعد حتى الرقم  .11

 .للغوٌة تدرٌجٌاٌعمل على زٌادة الثروة ا .11

 .كلمات فً الجملة الواحدة 6-4ٌنتج من  .12

  .ٌبادل المعلومات وٌسأل .13

 .ٌستطٌع إنتاج جمل مفصلة .14

 .الجملة إستعمال جٌد لقواعد .15

 .ٌنشد مع اللحن الدقٌق .16

 



 

 :سنوات  7-6تطور اللغة عند أطفال من جيل 

 .ٌسمً بعض الحروف .1

 .ٌدرك تسلسل أألعداد .2

 .ٌمٌن ،شمال  أالتجاهاتٌدرك  .3

 .ٌستطٌع أن ٌصف أألشٌاء .4

 .ٌشارك فً الحوار .5

 . كلمات فً الجملة الواحدة 6ٌنتج  .6

 .111العد حتى الٌستطٌع  .7

 . المورفولوجً جٌد دون مشاكل .8

 . ٌستطٌع أن ٌدرك أغلب المفاهٌم الزمنٌة .9

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 وفاء ٌونس: إعداد 

 معلمة دمج فً بساتٌن عرعرة

 

 

 

 

 

 


