
 ززعملا يضیوعتلا لصاوتلا
Augmentative 

Alternative 
Communication 

(AAC)

 ةغلو قطن يصاصتخا-نوصغلا هرون
لوأ



 :رواحملا

؟ززعملايضيوعتلالصاوتلاوهام•
ززعملايضيوعتلالصاوتلاعاونأ•
؟همدختسناذامل•
؟ززعملايضيوعتلالصاوتلانمديفتسينم•
؟مهتغلروطتنمدحيلافطالاعمهمادختساله•
ةايحلاةدوجىلعززعملايضيوعتلالصاوتلارثأوهام•

؟ةقاعإلايوذللماشلالوصولاةلوهسو
نكمملانميتلاتاقيبطتلا/تاودألايهام•

؟اهمادختسا
ةيجالعلاةطخلاهلعضيوجايتحالاوذدرفلاميقينم•

؟ةمئالملا
صتخملاوةقاعالاوذدرفلاهجاوتيتلاتايدحتلايهام•

؟ززعملايضيوعتلالصاوتلاليعفتيف
يفززعملايضيوعتلالصاوتلامادختساعيطتسنله•

؟ضارمالاوتاباصإلانمجرحلاروطلا



لصاوتلاوهام
؟ززعملايضيوعتلا

 لاجم يف ةيجالعلا تاسرامملا نم ءزج وه
 دارفألانيكمتب ىنعي ةغللاو لصاوتلا تابارطضا
 ةدوج نم دحت يتلا ةفلتخملا تاقاعإلا يوذ
 ةليدب قرطب لصاوتلاب نيرخآلا عم مهلصاوت
  .عمتجملا يف مهطارخنا نم ززعت

(ASHA, 2005)



نمديفتسينم
لصاوتلا

؟ززعملايضيوعتلا

عمتجملا تاقبطو قارعألا عيمج نم دارفألا ةفاك
 تقؤم لكشب اما ززعملا يضيوعتلا لصاوتلا مدختست
   .ةيمويلا مهتايح يف مئاد لكشب وا



 بلطتت( ةبستكم ةيحص لكاشم
 )ليهأت

 ضارمألاو لكاشملاو تابارطضالا
 ةيقلخلا

 يف باصملا نوكي نأك :ةتقؤم ةيحص لكاشم
 نم هعنمي سفنت بوبنأ هيدل وأ ةزكرملا ةيانعلا

 .مالكلا

 فيط بارطضا ،يغامد للش ،ةيلقع تاقاعإ
 تابارطضالا ،ةيئامنلا تابارطضالا ،دحوتلا

ةيلوفطلا ةيمالكلاايسكاربألا ،ةيضيألا

 بلصتلا :ةيساكتنالا ةيبصعلا ضارمألا
 .ايسكاربألا ،غيرغ ول ضرم ،يحيوللا

 ةيضرلا غامدلا تاباصإ
 تاتكسلا نع ةجتانلا )ايزيفالا(ةيمالكلا ةسبحلا

ةيغامدلا
 تايلمعلا نع ةجتانلا ةيمالكلا تاقاعإلا
 ببسب ةرجنحلا وأ ناسللا ةلازإ :ةيحارجلا

 .ناطرسلا



لصاوتلاعاونأ
ززعملايضيوعتلا

 ززعم ززعم ریغ

 ةینقتلا يلاع ةینقتلا ضفخنم ةینقت ىلإ جاتحی ال

 مالك ردصت لصاوت ةزھجأ• روص• ةیدسج تاءامیإ و تاكرح•
 عومسم

 لئاسر لجست ةزھجأ• تامسجم• ةراشإلا ةغل•
 ةدودحم

 تاوصألا ضعب مادختسا•
ریبعتلل

 يضیوعتلا لصاوتلا ةمظنأ• ةیفارغوتوف روص•
 ةیفارتحالا ززعملا

 ریغ لصاوت-دسجلا ةغل•
يظفل

 ةباتكلا•

 وأ بتك /لصاوتلا حاولأ•
لصاوتلا تاركذم



.م.ت.ت لوح قئاقحو تافارخ
 ةفارخلا ةقیقحلا

 ىلاةفاضالاب.م.ت.ت يمدختسم نأ تاساردلاتتيثأ سكعلاب
 للق ،لضفأ و عرسأ لكشب ةغللا نوبستكي قطنلاو ةغللا جالع
 لكشب مهسفنا نع نوربعي اوحبصا مهنال ةيناودعلا تايكولسلا
 قطنب اوفصتا نيذلا دحوتلا فيط بارطضا يوذ لافطألا ،لضفا
ةنراقن ةديدج تاملك اوملعت و يريبعتلا مهاوتحم دادزا دودحم
  .م.ت.ت اومدختسي مل نيذلا لافطألاب

 نودقفي ززعملا يضيوعتلا لصاوتلا نومدختسي نيذلا لافطألا
 مالكلا ملعت ىلع ةردقلا

  مالكو ةغل ريوطت يف مهاس .م.ت.ت مادختساب ركبملا لخدتلا
 نم ززعو مهدنع ةيوغللا دعاوقلا روطت نم نسح ،لافطألا
ةيلابقتسالا مهتغل ،ةدحاولا ةلمجلا يف  زومر ةدع مهمادختسا
 .تنسحت

 .م.ت.ت مادختسا نوعيطتسي ال ةسردملا نس لبق لافطألا

 نسح ،ةيكاردالا مهتاراهم نم ززع يوغللا .م.ت.ت مادختسا
،ةباتكلاو ةءارقلا ملعت دعاوق ىسرأو ، مهيدل لصاوتلا تاراهم
.يعامتجالا لصاوتلا تاراهمو

 ةقالع نوبعوتسي ال نيذلا ةيلقعلا تاقاعالا يوذ لافطألا
 .م.ت.ت نم نوديفتسي ال ةجيتنلا-ببسملا



 ةكلمملا تاسايس
 معدت يتلا
لصاوتلا مادختسا
ززعملا يضيوعتلا

 )37/م(مقريكلملاموسرملابرداصلا،نيقوعملانوؤشةياعرماظن-
ةلودلانأىلإ )ةيناثلا(هتداميفراشأثيحم29/03/2000خيراتو
ةياعرلاوةياقولاتامدخيفةقاعإلايذصخشلاقحلفكت
نعتامدخلاهذهميدقتىلعدارفألاوتاسسؤملاعيجشتو،ليهأتلاو
تالصاوملالئاسوةئيهتاهنموتالاجملاةفاكيفةصتخملاتاهجلاقيرط
روجأبوةمالسونمأبةقاعإلايوذصاخِشألالقنتقيقحتلةماعلا
ريفوتىلإةفاضإلاب،مهيقفارموةقاعإلايوذصاخشأللةضفخم
اهريغولمعلايفمهقحولوصوللةدعاسملاةينقتلاةزهجأ



لصاوتلارثأوهام
ززعملايضيوعتلا
ةايحلاةدوجىلع
لوصولاةلوهسو
يوذللماشلا

؟ةقاعإلا

 درفلا ةايح ةدوج زيزعت ىلع دعاسي•
 ىلع هدعاسيو عمتجملا يف هطارخنا ززعي•
 تاقادصلا نيوكت
 عفريو ماعلا ميلعتلا يف درفلا جمد يف مهاسي•
 يلاعلا ميلعتلا يف هتسارد لامكتسال هصرف
لماشلا لوصولا فادهأ قيقحت ىلع هدعاسي•
 ةيلبقتسملا فيظوتلا صرف نم ززعي•



 لاعفلا لصاوتلا تانوكم

 تابغرلا و تاجايتحالا نع ريبعتلا1.

 تامولعملا لقانت2.

 يعامتجالا براقتلا3.

 ةيعامتجالا ةقايللا دعاوق عابتا4.

 يلاع توصب ريكفتلا ىلع ةردقلاو تاذلا عم لصاوتلا5.

Beukelman & Mirenda, 2004



وذدرفلاميقينم
هلعضيوجايتحالا
ةيجالعلاةطخلا

؟ةمئالملا

 ةغلو قطن يصاصتخا•
 يفيظو جالع يصاصتخا•
 ةدعاسم ةيبط تاينقت يصاصتخا•
 ةصاخلا ةيبرتلا ملعم•



 لماوعلايهام
 ددحت يتلا ةمهملا

 تارايتخا
ماظنل يصاصتخالا

 .م.ت.ت
 ؟بولطملا

-هابتنالا :ةيكاردإلا تاراهملا•
 تاراهملا-ةلماعلا ةركاذلا-زيكرتلا
 اهوحنو ايلعلا ةيكاردإلا
 ،ملعتم :درفلل ةيوغللا تاراهملا•
هيدل ،دعب ةغللا ملعتيمل ،يمأ
 تايوتسم ضعب يف تابوعص
 ةغللا
 عون ددحت :ةيكرحلا تاراهملا•
 قيرفلا هراتخي يدلا مكحتملا







تايدحتلايهام
درفلاهجاوتيتلا

ةقاعالاوذ
يفصتخملاو
لصاوتلاليعفت
؟ززعملايضيوعتلا

 ززعملايضيوعتلا لصاوتلل عمتجملا لبقت مدع•
 بسحو مالكلا جالعب لهألا ةبغر•
 لصاوتلا تاودأ فيظوتب نيملعملا موقي الأ•
 ةيميلعتلا بلاطلا ةطخ يف ززعملا يضيوعتلا
 ةكلمملا يف يلاعلا ميلعتلا معدي ال نأ•

 فصلا يف ةزهجألا هذه مادختسا
تالاحلاضعب جالعو صيخشتةبوعص•

ةديدشلا



عيطتسنله
لصاوتلامادختسا
ززعملايضيوعتلا
جرحلاروطلايف
تاباصإلانم
؟ضارمالاو



 بابسأ ةدعل ،معن

 دقو عيرس نوكي هلوح شاقنلا ةيبلاغ•
 .اهمهفي ال ةفلتخم ةغلب نوكي
 دق هلكاشم وأ مونلا ةلقو ةفورصملا ةيودألا•

 .يكاردإلا مهاوتسم ىلع رثؤت
 .بيبطلا ةيؤر وأ ءاودلا بلط•
 نم للقي يكاردالا /يوغللا زيفحتلا•

 ةجرحلا  ةيانعلا يف نايذهلا
 مكحتلا ىلع ضيرملا ةردق نم ززعي•

 هريصمب

 يف هنوكل قلق/فئاخ نوكي ضيرملا•
.ةداتعم ريغ ةئيب
 متي يتلا تارارقلا نم ديدعلا كانه•

 عيطتسي ال يتلاو هتحص نأشب اهذاختا
 .اهعم يطاعتلا
 يف ةلكشم ،يسفنت بوبنأ دوجو•

 مالكلا ىلع ةردقلا مدع وأ ،توصلا
 باصملل حمست ال ةباصإلا عون ةجيتن
 وأ ةدعاسملا بلط وأ ملألا نع ريبعتلاب
 .هتلاح مهف



 ال/معن



 ملألا ناكم دیدحتل ةحول



 ةیدجبألا فورحلا ةحول

ال نعم 0 9 8 7 1 

ح ج ث ت ب أ 2

س ز ر ذ د خ 3

ع ظ ط ض ص ش 4

ن م ل ك ق غ 5

  مسافة مسح  ي و ه 6



 عیضاوملا ةحول

عائلتي أصدقائي مشاعري جدولي
بیتي صحتي ھوایاتي الفلوس
أكلي أدویتي التفزیون سیارتي
مالبسي عالجي كورة- الھالل أحوال البلد
الجو العمل الماضي مستقبلي
أنت السفر التواصل شي مو موجود ھنا



يعانص سفنت زاھج ىلع ، ةیمأ-ةنس٥٨- ةدیس



غامدلا يف ةیحارج ةیلمع نم ةقافإلا دعب نیموی-ةنس٢٨ باش



يف تالاحل ةلثمأ
تادایعلا
ةیجراخلا



-طسوتم عمس نادقفو نذأ يف ممص،فیفك،دحوتلا فیط بارطضا-ةنس١٦
قطنی ال-ادجةفیعضةیریبعتوةیلابقتسا ةغلىرخألا نذألا يف دیدش طسوتم



 مدقم ،يغامد للش-ةنس٣٨
ةیزیلجنإلاملكتی ةیاعرلا
 ةسلج طاشنل ةحول :طقف

 يعیبط جالع



 ـــــــــــــــــ ةقطنملا هذھ
 ينروعت

How do I feel before
the message

                                   جاسملا لبق نیحلا سحأ فیك

 [ دمحلا ریخبانأ
 مكیلعمالسلا ؟ كلاحفیك

 مامحلا حورأيبأ
 تحمس ول ينطبكلد

Message my torso 
please 

يوش رَِظتنِا

Please wait 

How do I feel after the 
message

 جاسملا دعب نیحلا سحأ فیك
=

please :كلد تحمس ول
message 

 يوش قوف

  يوش تحت

http://aid78230-728px-Feel-Relaxed-Step-12-Version-2.jpg
http://maxresdefault.jpg
http://maxresdefault.jpg


ززعملا يضیوعتلا لصاوتلا نم ىرخأ عاونأ



لحلا نم ءزج يھ ةینقتلا



نكمملانميتلاتاقيبطتلا/تاودألايهام
؟اهمادختسا



Low-tech AAC: Keychain Notebookحیتافم ةیلادیم-ةینقتلا ضفخنم ززعم يضیوعت لصاوت





رزیللا مادختساب-رشابم رایتخا



يرصبلا قیدحتلا مادختسا  تالضعلا ضابقناب لعفی حاتفم



ةدیدشلا ةیبصعلا /ةیلضعلا تاقاعإلا يوذل لصاوت ةزھجأ

E y e s p e a k 1 8 HD,Ta l k P a t h I1 1 0 - t o b i i  d y n a v o x



 ةفلتخملا ةیكرحلا تاقاعإلا يوذل تاقیبطتلاب مكحتلا قرط

ةعبقب ةتبثم ثوتولب ةرأف  نقذلا قیرط نع قیبطتلاب مكحتلا
كالسأ نودب كام رارزأ



 ةفلتخملا ةیكرحلا تاقاعإلا يوذل تاقیبطتلاب مكحتلا قرط

خفنلاو طفشلاب رایتخا ةادأ  ةیئاوھلا ةرأفلاطغضلاو كسملاب لمعی ضبقم
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