
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/1                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/1arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/1arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade1                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس بالل احمد عودة اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 برانمج تعليم نطق االحرف اهلجائية 

 جملة احتياجات خاصة  :: اضطراابت التواصل

طريقة نطق احلروف 

 اهلجائيةحرف  'أ' 

يتم تدريب التلميذ ابالستعانة ابملعني السمعي وامام املراه لريى كيفية وضع اللسان ودرجة فتح الفم ويضعالتلميذ يده  
اليسرى على حنجرة املعاجل حىت يشعر ابذبذابت الصادرة عند نطق صواتحلرف ويده اليمىن امام فمةليشعر خبروج اهلواء مث  

 اليسرى على حنجرتة واليد االخرى امام فمه  يطلب من التلميذ نطق الصوت مع وضع يدة 

 حرف  'ب'

 يتم تدريب التلميذ ابالستعانة ابملعني السمعي وامام املراه لريى كيفية اطباق الشفتني مث انفراجها عند 

نطق صوت احلرف ويضع التلميذ يدة امام فم املعاجل وانفة ليشعر ابنفجارية صوت احلرف عند انفراج الشفتينوليعرف  

 ان اهلواء اثناء اطباق الشفتني الخيرج من االنف بل يكون حمبوساحرف  'ت'  ايضا

يتم تدريب التلميذ ابالستعانة ابملعني السمعي وامام املراه لريى كيفيةوضع اللسان على االسنان وان اللسانيتالمس  
التلميذ امام فم املعاجل ليشعرابنفجارية صوت احلرفحرف  مع اللثة العلوية يف النقطة بني االسنان العلوية مع وضع يد  

 'ث'

يتم تدريب التلميذ ابالستعانة ابملعني السمعي وامام املراه لريى كيفية وضع اللسان بني االسنان العلويةالسفلية  
 مث يضع التلميذ يده امام فم املعاجل ليشعر ابحتكاكية واستمرارية صوت احلرف

 حرف  'ج'

 تلميذ ابالستعانة ابملعني السمعي وامام املراه لريى كيفية اطباق االسنان العلوية وكيفيةيتم تدريب ال

امتداد الشفتني للخارج قليال مع وضع التلميذ يده امام الفم ليشعر بكمية اهلواء للخارخ وخمرجة وان الصوتلحتكاكي  
حبال الصوتية لينيز ان الصومتجهور وليس  استمراري ووضع يد التلميذ االخرى على احلنجرة لالحساس ابهتزازات اال

 مهموسحرف  'ح'

يتم تدريب التلميذ ابالستعانة ابملعني السمعي وامام املراه لريى كيفية عدم اشرتاك اللسان يف نطق احلرفويضع التلميذ  
كاكية  اطراف االصابع امام مدخل الفم ليشعر ابتلهواء الساخن من الفم عند طق الصوت وكيفيةاستمرارية واحت 

الصوت مع وضع اليد االخرى على احلنجرة ليميز عدم اهتزاز االحبال الصوتية ويشعربكيفية حترج احلنجرة لالعلى  
 اثناء نطق صوت احلرفحرف  'خ'

 يتم تدريب التلميذ ابالستعانة ابملعني السمعي وامام املراه لريى كيفية اهتزاز اللهاة من اخر الفم ال 



يذ على جانيب اعلى الرقبة لالحساس ابهتزازات اللهاة والتمييز بني  الداخل مع وضع يد التلم 

اهتزازاهتاواهتزازات االحبال الصوتية واليد االخرى امام الفم لالحساس ابستمرارية واحتكاكية الصوحترف   

 'د'

السفليةومكان  يتم تدريب التلميذ ابالستعانة ابملعني السمعي وامام املراه لريى كيفية وضع اللسان على االسنان 
تالمس طرف اللسان بني الباسنان واللثة العلوية مع وضع يد التلميذ امام الفم ليشعر ابنفجارية الصوتواليد االخرى  

 على احلنجرة ليشعر ابهتزازات االحبال الصوتية اثناء نطق صوت احلرفحرف  'ذ'

فية وضع طرف اللسان بني االسناانلعلوية والسفلية  يتم تدريب التلميذ ابالستعانة ابملعني السمعي وامام املراه لريى كي
مع وضع يد التلميذ امام الفم ليشعر ابحتكاكية واستمرارية صوت احلرف ووضع اليد االخرىعلى احلنجرة لالحساس 

 ابهتزازات االحبال الصوتية ةليميز التلميذ ان الصوت جمهور وليس مهموساحرف  'ر' 

يتم تدريب التلميذ ابالستعانة ابملعني السمعي وامام املراه لريى احلركة الرتددية لطرف اللسان مع سقفاحللق خلف اللثة  
العليا وان يشعر التلميذ خبروج اهلواء من الفم بوضع يده امام فم املعاجل مث امام فمةعند الصوت مع وضع اليد االخرى  

 لصوتية وليميز التلميذ ان صوت احلرفمجهور وليس مهموسا على احلنجرة لبيان اهتزاز االحبال ا

 'ز'

 يتم تدريب التلميذ ابالستعانة ابملعني السمعي وامام املراه لريى االسنان االمامية منطبقة وخلفها اللسان 

اكية  وان يضع يده االخرى على احلنجرة ليشعر برتدد الصوت عند نطق صوت احلرف واليد االخرى امام الفم ليشعرابحتك
 واستمرارية الصوت 

 'س'

يتم تدريب التلميذ ابالستعانة ابملعني السمعي وامام املراه لريى اطباق االسنان االمامية وكيف ان  
 الشفتينمشدوداتن مع وضع التلميذ امام الفم للشعور ابحتكاكية واستمرارية الصوت

 'ش'

ريى كيفية ضم الشفتني وبروزمها وكيفية اطباقاالسنان  يتم تدريب التلميذ ابالستعانة ابملعني السمعي وامام املراه ل 
 االمامية ويتم التوضيح ابن اللسان يرجع للخلف قليال اثناء نطق الصوت وذلك مع وضع اليد امام الفم

للشعور ابهلواء الساخن خارجا من الفم مستمرا احتكاكيا ويشعهر التلميذ ابلفرق بني صوت حرف  'س'  وصوت  'ش'عن  

 ييز بني كمية اهلواء اخلارجيةحرف  'ص' طريق التم

يتم تدريب التلميذ ابالستعانة ابملعني السمعي وامام املراه لريى ان الشفتني يف وضعهما الطبيعي مع فتحهماقليال  
بدون شد ويرى ان االسنلن االمامية العلوية متقاربة جدا ويتم االيضاح للتلميذ كيفية خفض وسط اللسانقليال ويتم  

 لتلميذ امام الفم ليشعر ابحتكاكية الصوت واستمراريتهحرف  'ض' وضع يد ا

يتم تدريب التلميذ ابالستعانة ابملعني السمعي وامام املراه ابن يرى تالمس اللسان مع نقطة التقاء االسناانلعلوية  
 مع اللثة العلوية وان يضع التلميذ يده امام املعاجل ليشعلر ابنفجارية الصوت مث يضع يده على 



حلنجرة ليشعر بتهتزاز االحبال الصوتية عند نطق الصوت مع االيضاح للتلميذ بكيفية خفض اجلزء االوسط مناللسان  ا

 قليالحرف  'ط' 

يتم تدريب التلميذ ابالستعانة ابملعني السمعي وامام املراه لريى تالمس اللسان مع نقطة التقاء االسناانلعلوية  
 التلميذ يدة امام فم املعاجل ليشعر خبروج اهلواء من الفم انفجاراي عندمع اللثة العلوية وان يضع 

نطق الصوت ويتم االيضاح للتلميذ عن كيفية اخنفاض وسط اللسان قليال حىت ال خيتلط نطق صوت  'ط'  مع صوت  'ت'حرف  

 'ظ'

ابن يرى التلميذ طرف اللسان بني االسنان وانيضع يده  يتم تدريب التلميذ ابالستعانة ابملعني السمعي وامام املراه 
امام فم املعاجل ليشعر خبروج اهلواء احتكاكيا مستمرا من الفم مث يضع يده على احلنجرة ليشعرابهتزازات االحبال  
 الصوتية عند نطق صوت احلرف مع شرح كيفية خقض اللسان وسط اللسان قليالحرف 'ع' 

ة ابملعني السمعي وامام املراه مع وضع يده امام فم املعاجل ليشعر خبروج هواءبسيط من يتم تدريب التلميذ ابالستعان

 الفم مث يضع التلميذ يده على احلنجرة ليشعر ابهتزازات االحبال الصوتية عند نطق صوت احلرفحرف  'غ'

 املاء يف فمه  يتم تدريب التلميذ ابالستعانة ابملعني السمعي وامام املراه ابن يضع التلميذ قليال من

وحيتفظ به يف اقصى احلنك مث حيرك املاء الغرغرة فيصدر صوت احلرف ويضع يده على احلنجرة ليشعر ابهتزازااتالحبال الصوتية  
 عند نطق الصوت مع وضع اليد االخرى امام الفم ليشعر التلميذ ابحتكاكية الصوتواستمراريته 

 حرف  'ف'

 السمعي وامام املراه لريى كيفية تالمس الشفة السفلية واالسناانلعلويةمع  يتم تدريب التلميذ ابالستعانة ابملعني

 وضع يد التلميذ امام الفم ليشعر خبروج اهلواء احتكاكيا مستمراحرف 'ق'

 يتم تدريب التلميذ ابالستعانة ابملعني السمعي وامام املراه لريى كيفية اشرتاك اللهاه مع مؤخرة اللسان يف 

نطق الصوت على ات يتم تثبيت مقدمة ووسط اللسان خبافض لسان وان حيرك اخر لسلنة ال االعلى مع خروج هواءمن 

 الفم لينطق صوت احلرف مع وضع يد التلميذ امام الفم ليشعر بتنفجارية الصوحترف  'ك'  

سان خبافض لسان مث حيركالتلميذ  يتم تدريب التلميذ ابالستعانة ابملعني السمعي وامام املراة مع تثبيت مقدمة الل

 لسانة ال اعلى وان يضع يده امام فم املعاجل ليشعر خبروج اهلواء انفجاراي عند نطق الصوحترف  'ل' 

 يتم تدريب التلميذ ابالستعانة ابملعني السمعي وامام املراه لريى التقاء اللسان مع نقطة تقابل االسنان 

مام الفم ليشعر خبروج اهلواء من جانب الفم احتكاكيا مستمرا مع وضعيدة  واللثة العلوية مع وضع التلميذ يده ا
 االخرى على احلنجرة ليشعر ابهتزازات االحبال الصوتية 

 حرف  'م'

يتم تدريب التلميذ ابالستعانة ابملعني السمعي وامام املراه لريى كيفية اطباق الشفتني مع وضع يده امامالفم واالنف  
 ج من االنف مع وضع اليد االخرى على احلنجرة ليشعر ابهتزازات االحبااللصوتية ليشعر ابن اهلواء خير 



 حرف  'ن' 

 يتم تدريب التلميذ ابالستعانة ابملعني السمعي وامام املراه لريى لسان املعاجل مالمسا للثة العلوية 

احتكاكيا مستمرا معوضع ومنابت االسنان العلوية مث يضع يده امام انف املعاجل ليشعر خبروج اهلواء من االنف 

 اليد االخرى على احلنجرة ليشعر ابهتزازات االحبال الصوتية عند نطق الصوحترف  'ه'

 يتم تدريب التلميذ ابالستعانة ابملعني السمعي وامام املراه ابن يقوم املعاجل بوضع يد التلميذ امام فمه 

ة امام فم التلميذ لريى البخار الناتج عن نطقصوت  ليشعر خبروج اهلواء الساخن مندفعا على يده مع وضع مراه صغري 

 احلرفحرف  'و'

يتم تدريب التلميذ ابالستعانة ابملعني السمعي وامام املراه لريى شفيت املعلج مضمومتني على شكل دائة وانيضع  
احلنجرة ليشعر ابهتزازااتالحبال الصوتية  اصبعه يف نفس الوقت امام فم املعاجل ليشعر خبروج اهلواء مث يضع يده على 

 عند نطق الصوحترف  'ي' 

يتم تدريب التلميذ ابالستعانة ابملعني السمعي وامام املراه لريى كيفية وضع طرف اللسان خلف االسناانلسفلية وكيفية  
مام الفم ليشعر خبروج رفع وسط اللسان العلى قليال ولريى ليضا كيفية شد الشفتني على اجلانبني مع وضع يد التلميذا

 اهلواء مستمرا مع وضع اليد االخرى على احلنجرة ليشعر ابهتزازات االحبال الصوتية 
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