
 4 فصلال

ِيمكن ما اكتشاف  طفلكاه ر ي أنُ

  
ِيمكن لكن، اًيّلُكمكفوفين  واَليس ُّيعانون من صعوبة في الرؤية الذين األطفال من ديدالع      أنهمُ
 ّأيدون أن يروا  م،ظالالوء اضواأل بين ختالفاال ارو يأن األطفالبعض ويستطيع . ًالقلي اروي

ِيمكنف األطفالَّأما غيرهم من . أجسام بعض  فيأو  ،ّ معينةأماكن فيكانوا  إذا األجسام ارو ي أنُ
ِيمكنهذا و. لون الزاهيةأو ّمعين  حجمذات األجسام كانت  إذا أو ،الضوء أنواع بعض  ىر ي أنُ

 .حركةالاألطفال 

ِيمكن أن مااكتشاف  ُالمهم من، الكتاب هذا في النشاطات َبدء قبل     اهذَّإن علمك ب. كتراه طفل تُ
َُ◌تساعدها طرقب نشاطاتّأن تؤدي ال ُساعدكُيَس  .بأفضل صورة ممكنة ّتعلملعلى ا ُ

ِيمكن ّأنك اًأيض عني تنحو أفضلعلى  رىت  كيفِمعرفةف ،ًالقلي ىرت أنستطيع ت كتطفل تكان إذا ُ 
ُتساعدها التي النشاطات ختار تأن  .ّما تبقى من بصرهافي استغالل  ُ

 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ِجتهــد مســريةأن أخــشى ُكنــت  فقــد َفت يهــا عينُ
َّلكنهــــ. هابــــصرّالقليــــل الــــذي تبقــــى مــــن  مل  اَ

ّتـــــضر علـــــى اإلطـــــالق وهـــــي اآلن تـــــ ستعمل ُ
َبصرها ملساعد َ َ ُ  !على االنتقال واللعب اَ

ّيؤدي ال الرؤية عمالاست َلمساعدتھا َبصرھا تستعملَا إذاك تطفلعينا  َؤذىُت َلن. فقدانھا إلى ُ َ َ .في إنجاز المھام ُ
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 اكتشاف ما يمكن أن يراه طفلك

 ً؟القلي رىت م أ،ًكلياة مكفوف يتطفل َھل

 :لترى التالي هاراقبف، البصرّتتمتع بشيء من  كتطفلإذا كانت  متأكد غيركنت  إذا

    
   

  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

في َهل تغلق عينيها 
 مأالباهر نور الشمس 

رأسها نحو تدير 
 ؟الضوء

ّتقرب األجسام أم  ُ
 من عينيها؟

تتابع َهل 
األجسام 

 ّالمتحركة برأسها
 ؟ببطء

ُتميل رأسها أم 
ٍدائما على نحو  َ َ ً

ّمعين؟ ُ 

ّهل تحرك يدها  ُ َ
ًذهابا وايابا  أمام ًٕ

 عينيها؟

تمد يدها نحو أم 
األجسام التي ال 

 أصوات؟تصدر 

ِيمكن، األشياء هذهمن  اًّأي تالحظ إذا القليلة  الصفحات بقراءةولها تعرف المزيد عن مدل أن كُ
 .القادمة
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 اكتشاف ما يمكن أن يراه طفلك

 

 ؟يتطفل رى تماذا

ّاي    ٔافضل؟ حنوعىل  رىٔان ت يتطفل يُساعد الضوءمن  نوع َٔ
 على ةقادرك تطفل ُكون تَقد وَأ. الضوء كمية رُّتغيّالتكيف مع  األطفالبعض قد يصعب على    
 .دون غيره الضوء أنواعبعض  في ُالرؤية

 

  
  
  
  

  
 

  
  
  
  
  

  ما على الضوءمنه  جيء يالذيّتجاه االّثر وقد يؤ  
ّتغيرأن  حاول. كتراه طفل تأنتستطيع     وأنت تقوم  الضوء موقع ُ
  .طريقة أفضلب رى تأن ُساعدهاُي ما كتشافال مختلفة مهامب

  
 

  
  
  
ّيؤثر َقد   ًجيديرون  األطفالبعض ف. اًأيضنوع الضوء  ُ عندما  اّ

ًجيدا اآلخرون يرى بينما. رون يما على الضوءيتم تركيز  إذا  ّ
 .اًقويلم يزل  لكنو الضوءانتشر 

 الضوءفي ّحدق ُتك تطفلكانت حظ إذا ال   
َقد ترى ف. هبتعد عنبعينين نصف مغمضتين أم ت

ًجداًباهرا الضوء ال يكون عندما نحو أفضل على 
 .اًالطقس غائميكون و عندما 

ّتحبك تطفلكانت الحظ إذا     أن تنظر إلى ُ
على َقد ترى ف. الباهراألشياء في الضوء 

في ًجدا أو َُفي الغرف المضاءة نحو أفضل 
 .الشمس القويضوء 

ا ُلرؤية التفاصيل الصغيرة، يرى هذا الطفل أفضل  
 . على الجسمًالضوء مباشرةيقع عندما يمكن 

م

أ
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 اكتشاف ما يمكن أن يراه طفلك

 

ّايعىل   ٔافضل؟ يتطفل رى تمسافة ةَٔ
 ذراعإذا بعدت عنهم بقدر صورة  أفضلب جساماألُرؤية القادرون على الأكثر األطفال  َيرى   
 ىر يفي حين. هموجه من اًجداقترب  متى أفضلبشكل  جسمالاألطفال بعض  ىر يقد لكن. ًباـتقري

من لتعرف على أي مسافة  بعناية كتطفل راقب. ًجدا جسميبعد عنهم ال عندما أفضل اآلخرون
ّتحب ِوجهها  .المسافة ما يمكن عند هذه أفضل رى تأنها المحتمل منف. األجسامأن تمسك  ُ

 

  يف

كانت  األجسام أفضل متى ة الطفلهرى هذَت
...ًمنها تقريباذراع ُعلى بعد 

 ترى األجسام أفضل متى ة الطفلهلكن هذ... 
.كانت قريبة

  ٔافضل؟ يتطفل رى تّاجتاهٔاي
َّإال أنه  ،اًجد واضح بشكلوباشرة م أمامهمالواقعة  األجسام رون ياألطفال يةأكثر أن من بالرغم   
ِيمكن  اًأحيانو. معينيهأسفل أو أعلى  أو ، من الجانبينجانب أيالواقعة على  األجسامرؤية ًأيضا  ُ
المناطق بعض  ُرؤية ستطيع تال َقد وَأ. ينالجانبعلى أحد  اًبعيد ُرؤيةال ةِّالطفل ستطيع تالقد 
. اعينيه فوق أو ِذقنها تحت أو الجانبين، على ،ًةمباشر أمامهاالواقعة  المنطقة مثل ،اًمطلق
ٍعن كثب  راقبها ، ما يمكنأفضلك تطفلفيه  رى تّاتجاهأي  كتشافال َ ّتحب أين ُلرؤيةَ اإلمساك  ُ

 . ماجسم إلى َللنظر رأسهاإمالة  طريق أو األجسامب

  
 الجانبعلى  التي األجسام رى تأن ةالطفل ههذتستطيع   

ّتحركأن جب  ي، ماجسم ُلرؤية. فقط  الجانبهذا  إلى رأسها ُ
 . بطرف عينيها إلى الوراءالجسمإلى  َوتنظر
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 اكتشاف ما يمكن أن يراه طفلك

 ؟ من غريهأافضل يتطفلاليت تراها جسام ٔاال جحمما 
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 اللعب باألشياء الصغيرة ة الطفلهّحب هذُت
 . أفضلا تراههاألن

 .كبيرة أفضلالجسام األ ة الطفلهرى هذَت

بعض  لكن.  من غيرهاأفضل كبيرةال جساماأل ونر يًقليال ُرؤيةال ونَستطيع يالذين األطفال أكثر
 جسامعلى األ األطفال هؤالءّيتعرف . أمامهم غيرةص منطقةَّإال  ارو يأنال يستطيعون  األطفال

ّتحبالتي  جسامأحجام األ ُلرؤية كتطفل راقب. الكبيرة من أكثر بسهولة صغيرةال  .بها اللعب ُ

  
  
  
  
  
  
 

  

سام؟ بعد عهنا اال جهل تعمل طفليت مك    ٔت
  يمدون يدهم  عندماف لذا. جسمال عدُبعلى  ُحكمال األطفالبعض يصعب على   

   ،يمدونها بما يكفي ال َقد وَأ. يمدونها أبعد من المطلوب َقد، مالجسنحو 
  كتطفلكانت  إذا كتشافال. مما هو في الواقع أقرب الجسمّيظنون أن  همألن

  نحو صحيح بشكلّمدت يدها  إذالترى ما  هاراقب ،اتمسافتستطيع تقدير ال
َ◌عبُلال  .األخرى األجسام  أوُ

 
 

تضاد(ختالف الأاو  ٔااللوانبعض  يتطفل ّبُحت َهل ّا بعض  بني )ل
 ؟ٔااللوان

لوانها أكانت  متى األجسام ارو يأن األطفالبعض يستطيع  
لترى  راقب. مختلفبلون  ََُّملونة تهاخلفيحين تكون  أو ،يةزاه
 بين اتاختالف أو، األلوانبعض ّفضل ُت كتطفلكانت  إذا
 رف التيالزخاو األلوان هذهأن  المحتمل من. الزخارف أو ،األلوان

 . من غيرهاأفضل اهارت

لعب ال ة الطفلهّحب هذُت
تستطيع ألنها الغامقة بالمقالة 
 . أفضل من الملعقة أن تراها

أبعد ن الزجاجة  ة الطفلههذّتظن  أ
 .مما هي في الواقع



 اكتشاف ما يمكن أن يراه طفلك

ّيؤثر ماذا  ذكل؟ عدا ما يتِطفل برص عىل ُ
بعض األوقات عن أوقات  في أفضل بشكلترى  - في أغلب األحيان - ةِّالطفلأن  َيبدو   
ّيؤثر آخرًشيئا  لكن ،ّغير تَبصرهاَّأن هذا  عني يال. أخرى  :مثل .كمية رؤيتها على ُ

 لديها اًمألوف جسمكون ال. 

 هاتعبر مقدا. 

 صحتها. 

  األدويةمواظبتها على. 

  حزينة أو سعيدةكونها. 

َستحتاجو     ََمراقبة إلى -  في األغلب - َ َ  مختلفة أوقات وفي مختلفةمواقف  فيبدقة  كتطفل ُ
ِيمكن ما كتشافال  .اًحقتراه  أن ُ

  
َمساعدة َ َ َعندھاما استعمال في  كتطفل ُ  بصر من ِ

 :ًالليقى رتأن  كتطفلاستطاعت  إذا   

. يهاإل َللنظر المختلفة األجسام من الكثير ِأعطها
ُسيشجعها َّ على و حولهاالذي  بالعالمعلى االهتمام هذا  ُ
 .أكثربصرها  استعمال

  
  
 
 

معها في ل ّأن تتجوعليها مختلفة 
ّحدث عمتتو ،البيت ، اها ترّ

ّوتشجعها  مسك لمس وعلى ُ
 .األشياء

أجسام ن أساليب عرض   م
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 اكتشاف ما يمكن أن يراه طفلك

 أفضل،على الرؤية بشكل  ُساعدهاُت يتال ةبالطريق هاجسم ّحركُتأو شياء تمسك األ كتطفل دع   
 :المثال يلسب على. اًصعب لكبدا ذلك  إذاَّحتى 
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 أسفلو أعلىإلى  تنظر إذا المزيدترى َسف أمامها، صغيرة منطقةَّال ترى إال  كتطفلكانت  إذا
 .ًمباشرةالحركة إلى األمام  من ًالبد ّتحركتوهي  يسارالو اليمين ٕوالى

  
  

 الضوء كمية غيير تحاولف ،ًالقليترى  كتطفلكانت  إذا   
َُّثم . الضوءه ِمن جيء يالذي ّتجاهاال أو الضوء نوعأو 

 .أفضليصلح بشكل أيها  شاهد

  
  

  
  
  
  
  
  

، الضوء كميةّتتغير  عندما ُرؤيةكان تصعب عليها ال إذاَّأما 
ُعلمهاف ُّلتوقفا ّ ّحتى تتكيف  ِنتظاراالوالحركة  عن ََ  .اهاعينّ



 اكتشاف ما يمكن أن يراه طفلك

ّمعينأشياء  إلى ِاالنتباه إلى ِميل تكتطفلكانت  إذا يالحظ  :ة مثلُ

 .األلوان تباينات•    حجاماأل•    الزخارف•    نلوااأل• 

  
 

  
  
  
  
  

 
 

  
  
  

  

ِ، يمكنكان األمر كذلكإذا  هذه استعمال  ِكُ
َالتفضيالت لمساعدتها  َ َ ّتعلم وتتنقل بأمانأن تُ َ ّ. 

ِيمكن ،اًّسن كبرت عندماو َتساعدها أن ُ قماش أو الشرطة األ ُ
 .هي أين عرف تية أنزاهبألوان ََُّملونة الجسام األأو 
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 ةِّلطفل

  

  
  

 

اهتمام طفلها لالستحواذ على 
ّهذه األم كرة تدحرج الرضيع، 

 .عبر قماش أبيضاأللوان  يةزاه

األجسام أو لتحديد حدود ة زاهي اًلوان أياستعمل
ّالتعرف على ّتعلم أن تُساعدها ُيَسهذا . األماكن
 .واألشكال األماكن

ذا باب . الشريط األصفرها هو 
ص .موسىديقي 

ه

ِيمكن  اُيساعدأن  يةزاهألوان ب ََُّملونال طالءال أو شريطللُ
  .ارتفاع األرضية ّتغير يىمت عرفَتأن 

  

ُيسوءس َھل    ؟يتبصر طفل َ

ّيسبب ما ِمعرفةإلى حتاج ن، السؤالللرد على   فـصلراجـع  المعلومـات، مـن لمزيـد. كتـطفل دعنـُرؤية ال صعوبة ُ
َ يمكن َأن نعملذاومابصرهم طفال األْفقد يلماذا " َ ْ ِ ْ  .155 في صفحة "ُ


