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  3-  مراحل النمو اللغوي

  1- مرحلة الصراخ ) صيحة الميالد ( :

وتبدأ هذه المرحلة من ) الوالدة حتى 3( أشهر تقريبًا، فعندما يولد الطفل يصدر منه     
) صرخات ( نتيجة الندفاع الهواء السريع من الخارج الى الرئتين مع عملية )الشهيق 

والزفير( االولى من ثم بعد ذلك تكون على شكل )بكاء وصراخ( غير منتظم ومتكرر وقد 
  يكون ذلك بسبب انفعاالت الطفل او شعوره بالجوع وااللم او عدم الراحة .

 2-  مرحلة المناغاة والحروف التلقائية :

وتبدأ من عمر )3-9( أشهر تقريبًا ، اذ تظهر على الطفل بوادر المناغاة التلقائية فيصدر 
اصواتاً  عشوائية يناغي بها نفسه وذلك عند شعوره باالرتياح أو عندما يكو ن بالقرب من 

أمه ، ثم تتحول هذه االصوات الى حروف تلقائية ينطق بها مثل الحروف الحلقية المرنة 
)أأ( وحروف الشفاه مثل ))ب ب – م م(( وفي النصف الثاني من العام االول يمكنه ان 

  يجمع بين حروف الحلق المرنة وحروف الشفاه السائبة فينطق ) با – ما ( .

 3- مرحلة الكلمة االولى :

وتظهر في بداية الشهر التاسع تقريبًا من السنة االولى ، اذ ينطق الطفل بعض الكلمات أو 
االسماء على االشياء أو االشخاص المحيطين به مثل )بابا ، ماما ، عميه .... ( أو 

)محمد ، علي ( ويطلق عليها بالكلمة الجملة وقد تتأخر الى الشهر )الخامس عشر( تقريبًا 
 عند الطفل العادي أما ضعاف العقول فيتأخر ظهورها الى نهاية السنة الثانية من عمره .
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  4- مرحلة الجملة القصيرة :

وتظهر في العام ) الثالث( تقريبًا من عمر الطفل وتكون جمل مفيدة وبسيطة تتكون من 
)2-4( كلمات وتكون سليمة من الناحية الوظيفية اي انها تؤدي المعنى على الر غم من 

  انها تفتقر الى التركيب اللغوي الصحيح .

  5- مرحلة الجمل الكاملة :

وتظهر في العام الرابع من عمر الطفل تقريبًا وتتكون الجمل من )4-6( كلمات تقريبًا 
  وتتميز بانها جمل مفيدة تامة وأكثر دقة في التعبير .

  العوامل المؤثرة في النمو اللغوي :

1- الصحة : وتؤثر االضطرابات النفسية مثل الخوف والقلق على سرعة تعلم الطفل 
الكالم وكذلك العوامل الجسمية ايضًا حيث ان سالمة جهاز الكالم أو اضطرابه له الدور 

الكبير في سرعة التعلم أو عدمه وتساعد كفاءة الحواس مثل السمع على النمو اللغوي 
  السوي وقد تؤثر العاهات الحسية تأثيرًا سيئا .ً 

2- الذكاء: اذ يالحظ ان اللغة تعتبر مظهرًا من مظاهر نمو القدرة العقلية العامة و ان 
  الطفل الذكي يتكلم مبكرًا عن الطفل الغبي ويرتبط التأخر اللغوي الشديد بالضعف العقلي .

3- جنس الفرد : اثبتت الدراسات ان هناك فروق بين الجنسين فيما يتعلق بالنمو اللغوي 
فنجد ان البنات يتكلمن اسرع من الذكور وهن أكثر تساؤاًل وأحسن نطقًا وأكثر في المفردات 

  من البنين

4- حجم االسرة : اذ يساعد اختالط الطفل بالراشدين في نمو اللغة لديه وتشير الدراسات 
  ان الطفل الوحيد ينمو لغويًا احسن الحتكاكه بالراشدين أكثر .
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5- الحرمان : اثبتت الدراسات ان اطفال المالجئ افقر لغويًا من االطفال الذين يتربون 
في اسرهم كذلك اكدت نتائج الدراسات ان االطفال الذين يعانون االهمال الشديد يكونون 

  ابطأ في تعلم الكالم وقد يتأخر كالمهم ويضطرب .

6- المستوى االقتصادي واالجتماعي : تؤثر الحالة االقتصادية لألسرة على النمو اللغوي 
للطفل بشكل كبير وتشير الدراسات الى ان االطفال من الطبقات االعلى افضل الطبقات 

االدنى لغويًا وكذلك الحالة االجتماعية لها دور حيث يساعد جو الحب والحنان وسيادة 
  الجو الثقافي في االسرة على النمو اللغوي السوي .

يجب على اآلباء والمربين رعاية النمو اللغوي للطفل نموًا  دور االسرة والمجتمع : -7
صحيحًا وتقديم النماذج الكالمية الجيدة واالهتمام باتساع قائمة المفردات وطول الجملة 

وسالمتها وحسن النطق وعمل حساب مشكلة العامية والفصحى واختالقها عند تعلم الطفل 
ا لها من اثر بالغ في تدريب الطفل على الكالم واالهتمام بقص القصص على االطفال لم

 الكالم .


