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َجمل قصيرةاستعمال  -د               . قول كلمات بسيطة-ج  ُ.

 6الفصل 

ُالتواصل َّ 

  
ُالتواصل َيحدث  :حينما َّ

 رسالةشخص  ُيرسل. 

  ّويرد الرسالةشخص آخر يستقبل  . عليهاَ

  
ُالتواصلب ِّالطفل َيبدأ   َالوالدة ِعند َّ ِّالطفل أن يستطيع  قبلو. فترة طويلة بَالكالم ّتعلم يأن قبلأي ، ِ
ُالتواصل مهارات من العديد ّتعلمإلى  حتاج ي،اآلخرين مع محادثةال  :مثل، البسيطة َّ

  
 

  
  
  
  

  


  
 
  
  
  

   

 .ِأعطه يل

 .فوق 
.رائحته ذكية

 استعمال اإليماءات- ب         ك ةلمات وطلبات بسيطفهم  - أ    

ّكلُتساعد ُالتواصل مهارات ُ َالطفل َّ ُستساعده ٍوبعدئذ. أسرته منبالقرب  شعر يأن ِّ ُ هذه المهارات  َ
 .األطفالغيره من  مع اللعب ّتعلم يأن

 



 التواصل

ّتؤثر مشاكل كيف  ُالتواصل على رؤيةالُ   ؟َّ

َّالطفل الصغيريستطيع    ّعما يفكر فيه  رسائل ُيرسلأن  ِّ    أوّ
  إصدار أو  ،)رأسهكأن يدير ( ِجسمهبه بتحريك  شعري

  : مثال ِههوجمنظر  َوبتغيير ،)ُالبكاءمثل ( أصوات
  أفراد العائلة  ّتعلم يوهكذا. )من البهجة إلى العبوس(

ّويردون الرضيع طفلهم رسائلمعنى  َفهم  . عليهاَ

  
  
  

 

ّكل   ُ األطفال الرضع يريدون اللعبُ َّ ُ .
إلى هذا الطفل الرضيع يحتاج َّلكن 

 .ليبدأمساعدة 

 .جائعك أنال بد 

ً حقا طفل هادئ"علي" َ .
ّرمبا ال حيب اللعب ُ ََُّ. 

َّقد يبدو الطفل الصغير   ِّ ِ الذي ال يحسن الرؤية َ ُ
ُقد يرسل و. أزيد من اللزوم اًهادئ ًعددا أقل من َ
َيحاول فهم األصوات ربما رسائل ألنه ال . حولهالتي ُ

َعائلته أن تساعده وهنا تستطيع  على التواصل ُ
ِطرق يمكنله برسائل البإرسال  أن  همّ وبتعلمها فهمهُ

 .هاُيرسلالتي  الرسائل المختلفة موافهي

َيجب أن يتعلم اآلباء مالحظة أنواع  َ َُ ّ َّأطفالهم الرضعها رسلُالتي يرسائل المختلفة الِ َّالصغير ف. ُ
َرؤية، على سبيل المثال، يستعمل الالقادر على  ِبالعينين ليظهر أنه مُتواصل الُ ِّالطفل َّوأما . تبهنُ

ّقد يحرك يديه أو فكفيف ال ُ ِيمكنيلزم الهدوء كي ََأو قد . هانفس رسال الرسالةجسمه إلَ االلتفات  هُ
ّعندما أبتسم، أمتىن أن  .حولهإلى ما يجري  َ َ

 .يبتسم هو اآلخر

َطفلها الرضيع، قد ) زغزغت( تدغدغإذا 
.يبتسم هو اآلخر

ِيجب  َّأطفالهم الرضعّيردوا على ًاآلباء أيضا أن على َ أنواع مختلفة  بُ
ُالطفل الصغير ال يستطيع رؤية أن ّ السهل نسيان منف. من الرسائل َّ ِّ
ُ، وأنه يجب أن يرسلوا له الرسائل همابتساماتاأو  نظرات والديه من ّ

خ .الل اللمس والصوت
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      التواصل

 اًجد مھم طفلك مع َكالمال
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ِالذي ال يحسنِّالطفل يصعب على     .ن احلقلالبقر َخرج   ُ

 قل؟احلهو ما 

 َكيف خيرج
 ؟البقر

إىل أين سيذهب 
 ؟البقر

م
أكثر  كلماتمعنى ال ّتعلم يأن الرؤية

 في ألنه هذا. من األطفال اآلخرين
ما  ُرؤية ستطيع يال -ب األحيانأغل
 ماعِستاال ّتعلمّمع أن . عنه ونّتحدثي

 اًخصوص ،مهم َلكالماو اآلخرين إلى
 هذه ألن، مكفوفال طفلفي حالة ال
ُتساعده المهارات  العالم فهم على ُ

 .اهر يالالذي 

  
 
 

أو  اليومي كعملتزاولين  ِأنتو
َجملمعها ب الكالم يواصل ،كتطفل مع تلعبين  يطةبس ُ

لم  إذا ،في بادئ األمرا ًصعبقد يكون األمر . ومختصرة
 إحدى هذه :يّتذكر لكن. اًكثير َكالمتكوني معتادة على ال

اختبارها  ستطيع تال التي األشياء تلك اًخصوص — العالمعن  كتطفللتعليم  الرئيسية طرقال
ُّللتحدثلها مادة غزيرة هذا ّسيوفر  ،فيما بعد. انفسهب َ   .ناآلخريمع  َ

هــل . ّالنفــاذةرائحــة مــا هــذه ال
 ؟اويةريا ، هي ما نيعرفت

  
  
   

  
 العالم عن الكثير ّتعلمت ُالمبصرة ةِّالطفل ّ أنيّتذكر  

َبالمالحظة َ ِتحسن ال ال يت الةِّالطفلَّأما . ُ فتستخدم  ُرؤيةُ
 ،َّكلما أمكن. العالمّللتعرف على  األخرى هاّحواس

. عنه ينّتحدث تماّتشم أو دعيها تلمس أو تذوق 
ُيساعدها   .كلماتاله عني تما فهمت بدأ تأنهذا  ُ

ّأنا أمحر ال ّ أن حتسكَهل بإمكان. َّيةَُمسيا لحم، ُ  يُ
ا لرائحة؟هذه ما  ؟الزيتَأزيز مساع  ِميكنكهل ؟ املوقدرارة حب ُ



 التواصل

 نشاطاتال

 :قسمين إلىالتالية  النشاطاتتنقسم 

 ّتكلم تأنَّطفلتك الصغيرة أن تستطيع  قبل ستعماللال نشاطات. 

  َالكالمطفلك  بدأي عندما ستعماللال نشاطاتالمزيد من. 

 ّما تبقى من بصرهالستغالل  النشاطات هذه فيكي تعلى ِاحرصف ،ًالقليرى يكان طفلك  إذا
 ).4 لفصنظر الا( لأحسن استغال

 الكالم طفلكأن يستطيع  قبل ُتواصلال

ٔبادل االدوار ُ  ت

  :َّطفلك الصغيرمع  ُتبادل األدواريعني 
ُيرسل يتال الرسائل على ّردالأو له  رسالةإرسال  )1(    .لكهو ها ُ
 .ابينكممحاولة الحفاظ على استمرارية تبادل الحديث  )2( 

ّكلفي  ٍَّمرة ُ  اإلرشاداتبعض إليك  لكن. مختلف أمر حدث يَقد، َّ الصغيرطفلكتتبادل األدوار مع  َ
 :ُتبادل األدوارإنجاح  على ُتساعد َقد التي ّالعامة

 .ِعبَّلِل ّومستعدمنه  بيقر ّأنك عرف يَّطفلك الصغيردع  ،ذ بدءبادئ  - 1

ًيأخذ دوره أوال َّطفلك الصغير دع - 2 اضطررت إلى  اإذ لكن. َعمل ي أنُيريدَّعم  فكرةّكون ي لكي ،َّ
 .فابدأ أنت ،ًطويال اًوقتاالنتظار 
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 ّورد هَدورهذا  عتبرا ،طفلكّمهما كان رد  - 3
أعجبت و َعمله الحظت ّأنك عرف يهكذا. عليه
 هلمس مثلأعمال تنبيهية، ب هتساعدم حاولف ،ّرد يلم إذاَّأما . به

 استعمال اًأيضينفع  َقدو.  عليهدورّبأن ال َلتذكيره ِذراعه، على
 اًذهاب كرةدحرجة ال مثل ،األخذ والعطاء ّتضمن تيتال نشاطاتال

ًواياب  .ابينكم إ

التي  الوقت كمية نفس َأخذ حاول ، األدواردالاتب تعندما - 4
 .ِدورهفي  َّطفلك الصغيرأخذها 

ُّلتوقفبا َّطفلك الصغيرلاسمح  - 5  يةأكثرال تدوم . ُيريد حينما ََ
ِيمكنالصغار ال  األطفال ألندقيقتين و  أدقيقةَّإال  ُتبادل األدوار ألعاب  .ًقصيرة ًفترةَّالتركيز إال  همُ

ُتريـــد أن تلعـــب أكثـــر،هـــل  
يا ؟ خالد

 



      التواصل

 ُتبادل األدوارعلى طفلك  َلتشجيع 
ُتبادلُيساعد     بإرسالن وخراآل هعمل يماقادر على التأثير في ّ أنهّتعلم يأن َّك الصغيرَطفل ِ األدوارُ

ُيجعلهف. إليهم الرسائل ُيساعدهكذلك . ُتواصللل اًّتلهف وأكثر لمالعاب اً اهتمامأكثرهذا  َ ُتبادل األدوار  ُ
ُالتواصل مهارات ّتعلم يأن  على ّرد يَوكيف ،يعير انتباهه َكيفو "محادثة" بدأ يَكيف مثل، المهمة َّ

 .تهعائل رسائل

  

 
 

  
  

  
  
  

 

  
  
 
 

َهل .  يا يوسفهناَأنا 
 ُتريد اللعب؟

قد ، ما أمهرك يا يوسف
ِوجدت َ أنف عمتكَ ِّ! 

 ةبيقربأنها  يوسفها ي ابن أخريممّتعرف . أ
ِومستعدة لمنه  وبعد ذلك ، بهدوءمحادثته ِعب بَّلّ

 .مس ذراعه بلطفب

ّ على لمسها بمد يده الستكشاف يوسفّعندما يرد . ب ِ
ّوجهها، ترد  ِعليه لتعلمه بأِ ًشيئا هاماعمل نه ُ ً. 

ل

َعندك أنف مثل 
 .ًمرمي متاماّعمة ال

أخذ َُّثم ت ّحتى ينتهي يوسف، ريمتنتظر م. ج
ِلمس أنفه بإصبعهاَفتَدورها،  َ. 

 ّد، وهكذاُرّحتى يُنتظره بعد ذلك ت. د
َدواليك َ. 

ِ
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 التواصل

 َللكالماإلعداد 

 ــساعدة ََلم َ ــك ُ ــلأن  طفل ــائل ُيرس ــسمه الرس  ِبج
 )اإليماءات(

ُفمأين    التي األلعاب لعب تأن حاول ك؟َ

ّيتعلم هذا الطفل أن اإلشارة  ّ َ
.ُترسل رسالة

 .اإليماءات ستعملت

 
  
  

  
 .مختلفةالاإليماءات ه عني تما ّوضح

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 ِلتهيئة  ّتعلملـ طفلـك َ
 َلكالما
  
  
  تقوم بها  نشاطات أو عمل ّأي عن ّتحدث  

ِميكن. لامكيا َأغسل األرضية، أنا   كُ
املاء عندما طرطشة أن تسمع 
 .األرضيةيصطدم ب

 أردتإذا . فقط ِال تبك
) يشيلك(ك َلتقطيأن 
رفع َفا، يا بيبو، أحد

 .هكذااعيك 

 .هذا صحيح

أ !يا بيبو، حسنت

ذر

 .اهعمل تكيفو
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      التواصل

 :آخر ًمثاالإليكم 
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ّيحب لعبة صفيلالكالم  ستعملي ارقط وَأخ  . بهاباللع ارقط ُ

آلن دعنا 

  
 

  
  
 

 

   
   
  
ُّالطفل الذي تصعب عليه الرؤية   ّيعبر َكيف رى يأن ستطيع يال ِّ  مثل مشاعرهم، عنن وخراآل ُ

 كَوجهّعلى جس  ّشجعه. مشاعرهي تلك ال ماَفهم ل المساعدةإلى  حتاج يوهو. البهجة أو الخوف
 .مشاعرّتتضح فيهما ال كيف ّتعلميل هَووجه

 


ا
... الطني

نضربه و... 
ن .كبسهّمث ... ...باليدنسحب َ

 هاينَ عن أشياء تعمليّتحدث
 .ًسام معتادة يومياعن أجو

ِعط◌أ ين يدك ِ
أعضاء الجسم ّتعبر عن  كلمات تستعملاإذا   .ى اآلن

ًمرارا وتكرارا في نشاطاتك الشائعة واألجسام  ً
أن  الكلمات قبل هطفلك ما تعنيّتعلم اليومية، 

ِيمكن  .النطق بها هُ

األخر

أو تختبرها أنت ّتحدث عن المشاعر والعواطف التي 

،  هذاكَأخافقد 
 أليس كذلك؟



 التواصل

 َالكالم طفلك بدأ يعندما

 ََلمساعدة  أن يتواصل بالكالم طفلك َُ
ّكل َلقول كافية كلماتِّالطفل الصغير  عرف يال      ستعمل يلذا. هَقول ُيريدما  ُ

ّعدةأو  - كلمة أو اًصوت في أغلب األحيان    من العديد َلقول -  كلمات ِ
   َلغته ساعد ذلك، ِمن ًالبد. اًخاطئًشيئا  قال ّ أنهطفلك ُتخبر ال. األشياء

 .هاُقل يَلم التي الكلماتعلى النمو بتزويده ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ًه أوالاإي إعطائه من ًالبد شيء عن طفلكّحتى يسأل انتظر  َّ. 

  
 
  
 
 

 

 .كرة. ةكبري
ّإن الكــرة كبــرية . نعــم

 .ومستديرة

بابا

بابا . صحيح
ق .د حضر

أن يبدو . حاميةالشمس 
 .طشانوماس 

.ماء
سأحضر نعم، 
.عض املاءلك  ب

ع ت
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 أو "نعم"مجرد اإلجابة بـ من أكثر ّتطلب تأسئلةاسأل
  ."ال"

  
  
  
  

 

 ُيريد اّعم اّتحدثو. زمام القيادة في الكالم أخذ يطفلك دع  
ُّالتحدثهو  َ  .هعن َ

. أخبره بذلك ،واضحة غير طفلك رسالةتكون  عندما  
، مهما إخباركطفلك  ُيحاول ما فهم تأن ستطيع تال اًأحيان
 .تحاول

  
  
 :هسأل تأن ُتحاول َقد

 
 

 
 

ُت الصغرية، مريد اللعب بالكرة الكبرية أهل 
؟ فاروق  يا

ذلك ّال بد أن 
ماذا حدث؟! خافك  َأ

يف اُسقطت  .ملاء َ

ذلك ُأن تقول ميكنك  َهل
ّ؟ هل أخرى ةطريقب َ

ُِتريين ما باإلمكان أن 
 ؟تقصد

يا لييت أقدر على 
ِّفهمك، لكين ال  َ

 .ستطيع

ًكنت ال تزال عاجزا عنٕاذا و
،  بهُفهم ما يحاول إخبارك

 . بذلكمهِعلَأ

َأ



 التواصل

 َالكالم ّعلم تعند شائعةال المشاكل

ََمراقبة من ُتواصلللزمة الال األفكارعلى  ُّاألطفال القادرون على الرؤيةيحصل    َ َّأما . الناس كالم ُ
ُّالطفل العاجز عن الرؤية . ؤيةُّرالقادر على الِّالطفل ًّمتأخرا عن  َكالمال ّتعلم يَوقدفيفتقد إلى هذا  ِّ

ِالذي ال يحسن الرؤيةِّالطفل  ّتعلم يعندماف لذا،  :األحيان أغلب في، فإنه َكالمال ُ

 ّيكرر  .الخاصة ِأفكارهالتعبير عن  من ًالبد نوخريقوله اآل ما ُ

 خاطئ بشكل "هي"و "هو" مثلالضمائر  َيستعمل. 

 الذي يكلمهالشخص نحويستدير  ال ّ. 

 األسئلة من الكثير َيسأل. 

 .هُتساعد َقد التي النشاطاتبعض ففيما يلي ، المشاكل هذه بعضه جيوا طفلككان  إذا

 ََلمساعدة  الخاصة أفكارهّأن يعبر عن  طفلك َُ
ّيكررأن  طبيعي   ِّالطفل الصغير تشجيع  يجب ،الحقيقة في. خرينه اآلولُق يالصغار ماألطفال ا ُ

ُيساعده هذا ألنعلى ترديد الكالم  ُّالطفل العاجز عن الرؤية لكن. الحديث ّتعلم يأن ُ ّيظل يكرر  ِّ
 :ّألنهذا  حدثي.  فيهّيفكر اّمععبير َّتال ّتعلم من ًالبد ،ًطويال اًوقت -في أغلب األحيان - الكلمات

  ُطفلك قد يريد  .بذلك إلخبارك كافية كلمات عرف يال هلكن َمعك الكالمفي ِستمرار االَ

 عنه ّتحدث تما رى يأن ستطيع يالألنه  ،كالمك فهم يال َقدو. 

 ّيكرر َقدو َلمحاولةالكلمات  ُ َ َ  .معناها َفهم ُ
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ُهل تريد بعض   ؟الفولَ

ُهل تريد بعض  َ
 ؟الفول

ُنعم، أريد 
. الفولبعض 
 .نه جيد

ُإذا كرر طفلك ما تقول،   ّ
َسمعته، وبعد ذلك أخبره أنك  َ

ّيبين هذا . قالفيما ّتوسع  ُ
. ّطفلك أنك تستمع إليهل
ُيبين و ّ ًأيضا طرقهذا له ُ  اً

ّأخرى للرد َ. 

ّإ



      التواصل
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جند ، ّنشقهعندما . ارج أشعر خبشونته من اخل.هذا أناناس

  
 

 

  
  
  
  
  
  

 .ًجدا اً وحلواً ناعمهداخل
  
 

عن  ّتعلملل مجتمعال في الفرص من العديد طفلك لرّوف  
 هذا أن ُساعدهُيَس. اعنه ّتحدث تالتي األشياء َلمسو العالم

. الكالم تكرارفيقل احتياجه إلى  ،أكثر كلمات ّتعلمي
ِوسيظهر هذا لآل ِيمكن كيف نيخرُ  .طفلك ُيساعدوا أن همُ

 

 
 ََلمساعدة  الضمائر استعمال ّتعلم يأن طفلك َُ

 .راشديا اآلن بابا ذاهب 

اآلن بابا ذاهب 
 .راشديا 

َراشد، هل أنت يا 
ُ؟ هل تقول متضايق َ

ُحاول أن تفهم ما يحاول أن  أن ال تريدني ّنك إ
ّيكرر حين  طفلك هُيقول ُ

في أغلب -من المفيد . كلماتك
َلبحث عن المشاعر ا-األحيان 

ُّقد يريد التحدث التي واألفكار  َ َُ َ
َ ال يعرف كيف ه لكنهاعن
 .هاُيقول

ّتقدم طفلك في السن، َّكلما    ّ
يقوله تكرار ما ّبأن أعلمه 

ُن ال يرسل الرسالة وخراآل
 .الصحيحة

ُهل تريد بعض  َ
 ؟ِاحلساء

ُهل تريد بعض  َ
 ؟ِاحلساء

ائعنت إذا  نوح، يا  اًجك
ًحساء ُنعم، أريد ": ُفقل

( ." )شوربة



 التواصل

في أوائل األفعال (وكذلك الضمائر المستترة  ،"هم - أنت - هي -  هو" :أسماء مثل الضمائر  
ِيمكن. )ًوأواخرها، وأيضا ضمائر الملكية في أواخر األسماء  من العديد إلىهذه الكلمات  ُتشير أن ُ

ًعموما شيئا من  األطفاليواجه . المختلفة األشياء أو الناس  هذهاستعمال  ّتعلمفي  الصعوبةً
ُّال يحسنون الرؤيةالذين  األطفال لكن. صحيح بشكل الكلمات ِ  ال ألنهم أكثر صعوبةيواجهون  ُ

 ألطفالّيتأخر ا. مرأةا أو ًرجالِّكان المتحدث  إذاما  أو ،عنهالناس  ّتحدثيما  ُرؤية ستطيعوني
َسنة أو  ُال يحسنون الرؤية الذين  .صحيح بشكل الضمائر استعمالفي  - في أغلب األحيان- سنتين َ

احرص  لكن. صحيح بشكل اهعملست يالكان  إذاَّ حتى ،طفلك معفي حديثك  ضمائراستعمل ال
ِيمكنف. معه ّتكلم تّبأنكعلى إخباره  ًأوال  َاسمهتنطق  أن ُ  .برفق للفت انتباهه هلمس تأوَّ

  
  
 

  
  
  
  
  
  

لعبة نريد أن نلعب  وخالد، أنا فتحييا 
أ َن تلعب معنا؟ك ميكنَهل . َمعك

ّتعلم اًألعاب العب ُيساعده ِجسمه، أجزاء طفلك عرف يعندما. الجسم أجزاءه ُ  نفس زيميذلك في ت ُ
 .اآلخرينعند  جزاءاأل

 
 

 

 ؟كَفمأين 
َهل . َفم ًاضأيأنا ِعندي 
 ؟َفميِأن جتد ميكنك 
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      التواصل
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ه  لّبينف، الحيرةطفلك ظهرت على إذا    
َن تتحدث بتوجيه َّمع إلشارة إلى اّ
 .الضمير ُيشير إليهالذي شخص ال

مواجهة  يجب َّأنهعرفون ال ي، فهم ّتكلمونوهم يخرين اآلاألطفال المكفوفين ال يرون  ألن
 .ونهّيكلمالذي الشخص 

 .ّتكلم معهمحين ياآلخرين على االستدارة نحو ّشجع طفلك 

أرجوك أن ، جورجيا 
َملواجهيت عندما تستدير  َ َُ فأستطيع . ّتتكلم

 .سؤالكاإلجابة على 

  
 

  
  
  

   اًألعاب العب
ّتشجع    ّكدَأ. ُتبادل األدوارعلى  ُ
 .لعب توأنت الضمائرعلى 

  

 ََلمساعدة  ُّكلمَتُالم الشخص ُيواجهأن  طفلك َُ
  
  

 
 

   

ُكبر سنا، علمه يعندما و ّ ًّ
وأنت  هكَواجُأن يـ
.ّتكلمت

قت ان ال  ذهبَتلوح
 .ومَّلنإىل ا

ًأوال ِدحرج ُأس، َّ َ
يا ، حنوكالكرة 
 .نوح

ّطفلك يستعمل الضمائر بشكل خاطئ ألنه يكرر كان إذا    االقتراحات ّفجرب اآلخرين، الم ُ ك
ف .ي القسم السابقالواردة 

حنوي  يريستدا
ّعندما أتكلم،  َ

ي .رُا نو

ِفي بادئ األمر، يمكن أن ِتدير رأسه بلطف  ُ ُ
.ّتكلمحين تنحوك 

ماما، ما هذه 
الض وضاء؟



 التواصل

 ََلمساعدة  أقل أسئلة سأل يأن طفلك َُ
ّيمر    سألون يالمكفوفين األطفالَّلكن . األسئلة  منالكثيرفيه  سألون يبوقتاألطفال أغلب  َ

 :إلىهذا يرجع  َقد. كثيربالمعهود من  أطول اًوقت -في أغلب األحيان - األسئلة

  حولهم حدث يما ُرؤيةعجزهم عن. 
 المناقشةلمتابعة  كافيةال كلماتجهلهم بال. 
  غيرهم من األشخاصبّرغبتهم أن يتصلوا. 
  لتي يطرحها عليهم الكبارا -في أغلب األحيان - سئلةاألكثرة. 

 هذهكانت  إذا أو ،هاُّكلعليها  ةجابيصعب عليك اإل التي األسئلة من العديدطفلك  سأل إذا  
إلى  حتاج يفهو كالم،ال من أخرى طرق ّتعلم من همنعت األسئلة
 .كمساعدت
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ُهل تسأله . مع طفلكطريقة حديثك استمع إلى  َ
ّجرب الكثير من األسئلة؟ إذا كان األمر كذلك، 

على سبيل . معلوماتبعض أسئلتك إلى تحويل 
َهل تريد النوم؟ ":ًالمثال، بدال من أن تسأل ُ  :ُقل" َ

 

  
  
  
  
  
 

 
 

  

ود أن تلعبنت ، ميسايا  ّتأ  ملاذاًأيضا، أليس كذلك؟ َ
ِميكنهل : "باباسأل ت  أن ينُ

ًألعب، أيضا؟ َ" 

بحث عن ا
َي قد تالمشاعر ال

وراء أسئلة تكمن 
 .الطفل

؟ ماذا  بابا يعمل ماذا
ّيتوقفون؟سيلعبون؟ مىت  َ 

َهل تسمع الضوضاء العالية؟ 
شاحنات كبرية معهم رجال 

 ناِكنُمي.  على الطريقونعملي
َأن نذهب ونـزورهم ًالحقا َُ َ. 

 ".اآلنالنوم ان وقت "

َجديدة قبل الخبرات الِصف 
هكذا و. طفلكّيتعرض لها أن 

  لن يحتاج 
سئلة الكتشاف طرح األإلى 

م .اذا يجري

ح


