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Speech and Language Development During Preschool Years 

أثناء سنوات ما قبل المدرسه تطور الكالم واللغه  

 

Examples 

 األمثله

Milestones 

 العالمه
 

Age 

 العمر

كرة \أكثر \حليب \بابا \ماما   
كلمه مختلفه )من أي لغه( يقول أو يؤشر "ال" 18يستخدم   

 يشيىر الى أشياء ليبدي رغباته

شهر 18   

مشى \رمى \لعب \شرب\أكل \ذهب كلمات فعليه  3كلمه مختلفه ) من أي لغه( +  50يستخدم    
سنتين  \شهر 24  

أحذيه ماما   \ذهب الدكان كلمتين -عبارة   

% من المرات50يفهمه الغريب    

أرني الكوب \ أشر الى الحافله تسمىيشير الى األشياء عندما    

بابا يلعب كره \الكلب الكبير ذهب ثالث كلمات -عبارات   
سنوات 3 \شهر 36  

 يطلب األشياء باإلسم أريد بسكويت

% من المرات75-50يفهمه الغريب   

أحمل   \خذ أحذيتك ةأحضرهن لي
 لعبتك وضعها في المربع

 

 يتبع تعليمات تتكون من جزئين 

 يستخدم نطق "ب، م، ن، ه، و"  

أشر الى القط،، والكلب،   
أحمل الكتاب وضعه فةق  \والفأر

 الطاوله. 
 

 يتبع تعليمات تتكون من جزئين وثالثه أجزاء 
أربع  \شهر 48

 سنوات

   
 يستخدم نطق "ك، ج، د، ت، ف، ي" 

يستطيع أن يروي قصصه الخاصه به عن ما حدث في المدرسه،  
 بيت صديقه، الخ. 

خمس  \شهر 60

 سنوات

الكره الخضراء أريد   يستخدم عبارة أربع الى ثمان كلمات 

 يمكن أن يبدأ بأستخدام نطق "ر، اي، س، ذ"  

 

 

 



 

 

 

 

 نقاش التوازي
 

  تحدث عن ما تفعله أنت وطفلك كلما كنتما مع بعض.
 

 مثال:
"أنا أطبخ العشاء. أنا أحرك الماء. هذه ملعقتي. لديك ملعقه 

 أيًضا!" 
كثيًرا. نحتاج الى بعض  دافىء. أنت مبلل" هيا نتحمم. الماء 

 المرقه. أفرك أفرك أفرك!" 
 

 اللعب مع بعض:
 

اللعب الخيالي يشجع إستخدام اللغه، اإلستماع، وأتخاذ 
 األدوار. 

 إلعب خيال عن طريق إستخدام كل شيء كشيء آخر. 
 

أو كمجداف في  على سبيل المثال: إستخدام ملعقه كتلفون لإلتصال بأخ، المصباح اليدوي للبحث في كهف في الحمام، 
 الوىق التجديف.

 

 الموارد:
 

: المواقع  
○ First 5 San Diego: http://first5sandiego.org/ 

○ The Hanen Centre: http://www.hanen.org 
○ National Association for the Education of Young Children: http://families.naeyc.org/ 

○ San Diego County Library Kid’s Corner: http://www.sdcl.org/kids/visit.html 
○ PBS Kids: http://pbskids.org/ 

 
Apps: 

○ Toca Boca 
○ LumiKids 

○ ABC Ninjas 
○ Daily Vroom 

 

Children playing in boxes. Digital image. sitters.co.uk. 

https://www.sitters.co.uk/blog/the-15-best-activities-for-children-to-help-

them-learn-through-play.aspx 

http://families.naeyc.org/
http://www.sdcl.org/kids/visit.html
http://pbskids.org/
https://www.sitters.co.uk/blog/the-15-best-activities-for-children-to-help-them-learn-through-play.aspx
https://www.sitters.co.uk/blog/the-15-best-activities-for-children-to-help-them-learn-through-play.aspx

