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 * ِفَٙٛ اٌزٛاصً      

 لشاءح اٌشفبٖ  •

 ثؼض اٌّشىالد اٌزٝ رٛاجٗ لشاءح اٌشفبٖ •

 ئسشبداد ريغيش لشاءح اٌشفبٖ •

 اعزشاريجيبد رغزخذَ فٝ لشاءح اٌشفبٖ •

              

  ِفَٙٛ اٌزٛاصً

َٛ أْ ٌإلػبلخ اٌغّؼيخ ثىً ِغزٛيبرٙب رأصيش عٍجٝ ػٍٝ اٌىالَ ٚاٌٍغخ ِٓ اٌّؼٍ

ِٚٙبساد اٌزٛاصً اٌّخزٍفخ، ٚوٍّب اشزذد دسجخ اٌفمذاْ اٌغّؼٝ ثذا رٌه ٚاضحب 

 فٝ ػٍّيخ اٌزٛاصً ٚاٌزفبػً ِغ اآلخشيٓ. 

٘ٛ ػٍّيخ ٔمً األفىبس ٚاٌّشبػش ٚاالرجب٘بد ِٓ فشد ئٌٝ فشد أٚ  ِفَٙٛ اٌزٛاصً:

 .ِجّٛػخ

أٚ ٘ٛ رٌه اٌزؼشيف اٌزٜ يشيش ئٌٝ أْ اٌزٛاصً ػٍّخ اشزشان ِٚشبسوخ فٝ اٌّؼٕٝ  

خالي اٌزفبػً اٌشِضٜ رزّيض ثبالٔزشبس فٝ اٌضِبْ ٚاٌّىبْ فضال ػٓ اعزّشاسيزٙب 

 ٚلبثٍيزٙب ٌٍزٕجإ.

أْ اٌزٛاصً ٘ٛ رٍه اٌؼٍّيخ اٌفٕيخ اٌشبٍِخ اٌزٝ رزضّٓ رجبدي األفىبس  ٚاٌخالصخ

 بػش ثيٓ األفشاد ثشزٝ اٌٛعبئً ٚاألعبٌيت . ٚاآلساء ٚاٌّش

اٌزغزيخ  -لٕبح اٌزٛصيً -اٌشعبٌخ -اٌّغزمجً -اٌّشعً ِزضّٕب خّغخ ػٕبصش ٘ٝ:

 اٌشاجؼخ. 

 

 اٌزٛاصً اٌٍّفٛظ )لشاءح اٌشفبٖ(  

     Oral communicationاٌزٛاصً اٌٍّفٛظ :

ٍٝ رذسيت األصُ لشاءح اٌشفبٖ طشيمخ رؼزّذ ػ Lip reading أ ( لـشاءح اٌشـفبٖ :

أٚ ضؼيف اٌغّغ ػٍٝ ِالحظخ ٚجٗ اٌّزىٍُ أصٕبء اٌىالَ ثّب فيٙب ِٓ ئيّبءاد أٚ 



رؼجيشاد ٚحشوخ ػٕذِب يٕطك ثأٜ وٍّخ ػٍٝ أْ رىْٛ ِشرجطخ ثّؼٕب٘ب أٚ اٌّذٌٛي 

ال رضيذ ػٓ خّغخ اٌحغٝ ٌٙب ، ٚأْ يىْٛ ٚجٗ اٌّزحذس ِٛاجٙبً ٌألصُ ثّغبفخ 

ِٚخبسط األٌفبظ أٚ اٌحشٚف ٚخبصخ اٌحشٚف  ِغ ِشاػبح ٚضٛح إٌطكألذاَ 

اٌّزشبثٙخ فٝ إٌطك أٚ اٌغبوٕخ ٚيغزخذَ اٌّؼٍُ اٌّشآح فٝ رذسيت األصُ ػٍٝ 

صؼجخ ٌٍغبيخ ، ٚأْ أفضً ِٓ يغزخذِٙب  ٖأْ لشاءح اٌشفبٚيشٜ اٌجؼض إٌطك. 

% ِٓ جٍّخ ِب يمٌٛٗ اٌّزحذس ِؼٗ فٝ أفضً اٌظشٚف ، ٚثميخ 52يفُٙ ِب يؼبدي 

يؼزّذ ػٍٝ اٌزخّيٓ ِٓ خالي اٌغيبق ، ٚرشجغ صؼٛثخ رٍه اٌطشيمخ ئٌٝ أْ ِب اٌىالَ 

صٛد فٝ اٌٍغخ اإلٔجٍيضيخ ِزشبثْٙٛ ، ٚأْ ِب يمشة ِٓ صٍضٝ  25يمشة ِٓ 

أٚ يشجٗ ثؼضٙب ثؼضبً ػٍٝ اٌشفبٖ ِّب يحذس   Invisibleاألصٛاد غيش ِشئيخ

ِّب   I, ll have youرشجٗ فٝ إٌطك  I love youغّٛضبً ٚاسرجبوبً ، ِضبي 

  يغجت عٛء فُٙ.

 

ٚػٍٝ أٜ حبي ئرا اخزبس٘ب األصُ وٛعيٍخ رٛاصً فاْ ػٍٝ اٌّزحذس اٌزىٍُ ثٛضٛح 

ثذْٚ رحشيه اٌشأط أٚ رغطيخ اٌفُ ، ألٔٙب ِٙبسح يؼشفٙب اٌجؼض ٚاٌجؼض اآلخش ال 

يؼشفٙب ٚيشجغ رٌه ئٌٝ دسجخ اٌفمذاْ اٌغّؼٝ، لذساد األصُ ٔفغٗ، ٚأعٍٛة 

بئغ فٝ األعشح.اٌزٛاصً اٌش
 

ٚيزفك ٘زا ِغ ِب ر٘ت ئٌيٗ "فزحٝ ػجذ اٌشحيُ" ِٓ 

ٔظشاً ألْ  Guessworkأْ لشاءح اٌشفبٖ ٘ٝ فٝ أفضً األحٛاي ٔٛع ِٓ اٌزخّيٓ 

ػذداً وجيشاً ِٓ اٌىٍّبد فٝ اٌٍغخ يشجٗ ثؼضٙب ثؼضبً ػٕذ إٌطك ثٙب. ٚأْ لشاءح 

، ٚيطٍك ػٍيٙب أحيبٔبً اٌشفبٖ ٘ٝ فٓ ِؼشفخ أفىبس اٌّزىٍُ ثّالحظخ حشوبد فّٗ

رٌه ٚ visual reading أٚ اٌمشاءح اٌجصشيخ Speech readingلشاءح اٌىالَ 

ػٍٝ أعبط أْ رؼجيشاد اٌٛجٗ اٌّخزٍفخ، ٚوزٌه حشوبد اٌّزىٍُ ٌٙب رأصيش وجيش فٝ 

 ئدسان ِؼبٔٝ ِب يمبي . 

 

بي وّب أْ لشاءح اٌشفبٖ ٚاحذح ِٓ أّٔبط اٌزٛاصً ٌذٜ اٌصُ ، حيش يزٍمٝ األطف

  اٌّذخالد ِٓ خالي لشاءح اٌىالَ ، ٚرمَٛ ػٍٝ اعزشاريجيخ دػُ ِب رجمٝ ِٓ عّغ  

Residual hearing   ٚػٓ طشيك اعزخذاَ حبعخ اٌجصش أٚ االصٕيٓ ِؼبً أ

.                                                     

اٌغّؼيخ ، وٛعيٍخ ٚأْ لشاءح اٌىالَ ٘ٝ اٌّٙبسح اٌزٝ رشرجظ رمٍيذيبً ثبإلػبلخ    

رؼٛيضيخ ٌّغبػذح اٌّؼٛليٓ عّؼيبً فٝ فُٙ اٌىٍّخ إٌّطٛلخ ، ٚلجً ظٙٛس 



اٌّؼيٕبد اٌغّؼيخ اٌصٛريخ االٌىزشٚٔيخ وبٔذ رٍه اٌطشيمخ ٘ٝ اٌّفزبح اٌشئيغٝ فٝ 

 رؼٍيُ األطفبي رٜٚ اإلػبلخ اٌغّؼيخ فُٙ اٌىالَ .

د رٜٚ اإلػبلخ اٌغّؼيخ ٕٚ٘بن طشيمزبْ ِٓ طشق لشاءح اٌشفبٖ يغزخذِٙب األفشا

 ّ٘ب:

اٌزٝ يشوض فيٙب رٚ اإلػبلخ اٌغّؼيخ ػٍٝ وً حشوخ ِٓ حشوبد  اٌطشيمخ اٌزحٍيٍيخ : 

 شفزٝ اٌّزىٍُ صُ يٕظّٙب ِؼبً ٌزشىً اٌّؼٕٝ اٌّمصٛد . 

ٚاٌزٝ يشوض فيٙب رٚ اإلػبلخ اٌغّؼيخ ػٍٝ ِؼٕٝ اٌىالَ أوضش  ٚاٌطشيمخ اٌزشويجيخ :

 ٍُ ٌىً ِمطغ ِٓ ِمبطغ اٌىالَ. ِٓ رشويضٖ ػٍٝ شفزٝ اٌّزى

لشاءح اٌشفبٖ يزُ ئوغبثٙب ٌٍّؼٛق عّؼيبً ِٓ خالي رذسيجٗ ػٍٝ فُٙ اٌشِٛص ٚ

اٌجصشيخ ٌحشوخ اٌشفبٖ أصٕبء اٌىالَ ِٓ لجً اآلخشيٓ، ٚيزجغ فٝ رٌه رذسيت اٌطفً 

ػٍٝ فُٙ اٌىٍّخ إٌّطٛلخ ِٓ خالي رحٍيً ِخبسجٙب ِٓ اٌشفبٖ ٌٍٛصٛي ئٌٝ اٌّؼٕٝ 

، ٚيزُ رٌه ِجىشاً فٝ عٓ ِب لجً اٌّذسعخ أٚ اٌصفٛف األٌٚٝ ِٓ اٌزؼٍيُ اٌّمصٛد

االثزذائي، ٕٚ٘بن طشيمخ أخشٜ ٚ٘ٝ رشويض اٌطفً األصُ ػٍٝ ِؼٕٝ اٌىٍّخ إٌّطٛلخ 

 أوضش ِٓ رشويضٖ ػٍٝ ِخبسط ِمبطؼٙب ِٓ اٌشفبٖ. 

 

 ثؼض اٌّشىالد اٌزٝ رٛاجٗ لشاءح اٌشفبٖ : 

 : ً رشِّٚشىالد رزؼٍك ثبٌّزىٍُ * 

عشػخ أٚ ثظء حشوبد اٌشفبٖ ٚاٌفه ، ٚػذَ اعزخذاَ اٌّزىٍُ اإلشبساد ٚرؼجيشاد  -

اٌٛجٗ ٌٚغخ اٌجغذ اٌّصبحجخ ٌؼٍّيخ اٌزٛاصً ثيٓ لبسب اٌىالَ )اٌزالِيز اٌصُ( 

  ٚثيٓ اٌّزىٍُ.

سثّب يزحذس اٌّذسط ٚٚجٙٗ ٌيظ فٝ ارجبٖ اٌشخص األصُ ، فال يغزطيغ  - 

  ٌشفبٖ ٚاٌٍغبْ ٚرؼجيشاد اٌٛجٗ.اٌزشويض فٝ ِزبثؼخ حشوخ ا

ال يغزطيغ اٌزالِيز اٌصُ ِزبثؼخ ٚجٗ اٌّزحذس ٚرذٚيٓ أٚ وزبثخ اٌّالحظبد فٝ  - 

  ٔفظ اٌٛلذ ، ٚرٌه ِب يزٛافش ٌذٜ ػبدٜ اٌغّغ .

  :ِشىالد رزؼٍك ثبٌجيئخ اٌّحيطخ ٚرشًّ * 

ذَ وفبيخ ػذَ ِالئّخ اٌّغبفخ ثيٓ اٌّزىٍُ )اٌّذسط( ٚلبسب اٌىالَ )األصُ( ٚػ -

  اإلضبءح ، ٚوضشح ِشززبد االٔزجبٖ ، أٚ ِب يطٍك ػٍيٗ اٌضٛضبء اٌّشئيخ .



 : ِشىالد رزؼٍك ثمبسٜء اٌىالَ : ٚرشًّ * 

ثؼض اٌّشىالد اٌجصشيخ ، ٌذٜ لبسٜء اٌىالَ ، ِّب يشىً صؼٛثخ ٌذيٗ فٝ لشاءح  -

ِالحظخ اٌىالَ ، أٚ ػذَ رشويضٖ ِغ اٌّزىٍُ أٚ ػذَ ِيٍٗ ٌّٛضٛع اٌّحبدصخ ِغ 

  اٌصؼٛثخ فٝ اٌزؼشف ػٍٝ ِخبسط اٌحشٚف .

 : * ِشىالد رؼٍك ثطجيؼخ اٌىالَ أٚ إٌطك ٚرشًّ 

ٚجٛد ػذد ِٓ ِخبسط اٌحشٚف ال يزُ سؤيزٙب ػٍٝ اإلطالق ، أٚ يزُ سؤيزٙب  -

ثشىً جضئٝ ، ػالٚح ػٍٝ أْ إٌطك ثّؼذي عشيغ ، يإدٜ ئٌٝ ػجض اٌؼيٓ 

ِغ عشػخ آداء اٌؼضالد اٌخبصخ  ػٓ آداء ٚظيفزٙب ثبٌغشػخ اٌزٝ رزٕبعت

ثبٌٕطك ٚٚجٛد ثؼض اٌىٍّبد اٌزٝ رزشبثٗ فٝ حشوخ اٌشفبٖ ٚاٌزٝ يٕجغٝ 

رّييض٘ب ِٓ خالي عيبق اٌىالَ.
 

 

 

 

 

 


