
ة تصميم موارد تعليمي
"رموز تواصل"باستخدام 



مقدمة إلى مفهوم  
"التواصل البديل والمعزز"



التواصل البديل والمعّزز

طرق وأدوات تدعم المهارات التواصلية اللفظية بهدف تعزيز •
.مهارات التواصل لدى الفرد

( باللفظي أو المكتو)يمكن لكل شخص يصعب عليه التواصل •
مدرسة أو استخدام وسائل التواصل البديل في الحياة اليومية، في ال

.  في العمل

:الهدف من وسائل التواصل البديل والمعزز•

ية، تدعم وتزيد من القدرات الشخص للمشاركة في مختلف المواقف باستقالل•

. وأخذ القرار

تعزيز فرص المشاركة المجتمعية وتحسين نوعية الحياة•

.التواصل بأسهل وأسرع طريقة وبشكل فعال•



زأشكال التواصل البديل والمعزّ 

يعتمد بشكل أساسي على :(AAC Unaided)أنظمة تواصل غير مساندة •
لغة اإليماءات ، لغة الجسد،: استخدام الجسد لنقل الرسالة، على سبيل المثال

.اإلشارة، تعابير الوجه

يعتمد على استخدام أدوات ومعدات : ( AAC Aided)أنظمة تواصل مساندة •
:  ل المثالقد تكون أشكال وسائل التواصل المساند، على سبي. باإلضافة إلى الجسد

.ورقة وقلم، لوح تواصل، أجهزة تواصل إلكترونية
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أجهزة التواصل البديل والمعّزز



التحّديات
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تواصل لفظي

تواصل لفظي

تواصل بديل

تواصل لفظي

؟؟؟

تواصل بديل

تواصل 
لفظي

تواصل 
لفظي

تواصل 
بديل



التحّديات
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"رموز تواصل"مشروع



ابة ممّثلة إنجليزي يتكون من الكلمات األكثر استخداًما في التحدث والكت/هي قاموس عربي
وهي جزء من مجموعة أدوات تهدف إلى تحسين مهارات التواصل .برموز وصور توضيحية

.للذين يعانون من صعوبات في التواصل أو في القراءة والكتابة

http://www.tawasolsymbols.org

ماهي رموز            ؟

http://www.tawasolsymbols.org/


https://www.youtube.com/watch?v=68TbCVNQ3Z8

:ل لدىتهدف رموز تواصل، التي تقّدم مع شرح باللغة العربية الفصحى الحديثة، إلى تعزيز التواص

مستخدمي برامج وأدوات التواصل البديل،•

األشخاص الذين لديهم صعوبات في التعلم،•

األشخاص الذين لديهم صعوبات في التفاعل والتواصل االجتماعي،•

لصور متحدِثي اللغة العربية كلغة ثانية ويحتاجون إلى رموز للكلمات العربية وا•

.التوضيحية

ماهي رموز            ؟

https://www.youtube.com/watch?v=68TbCVNQ3Z8


ماهي رموز            ؟



ماهي رموز            ؟



-1-تطبيق عملّي 



www.tawasolsymbols.org



البحث عن الرموز

http://tawasolsymbols.org/ar/rumuz/



معلومات حول الرمز



تصميم رموز جديدة

http://tawasolsymbols.org/ar/muwaled-arumuz/



ة تصميم موارد تعليمي
"رموز تواصل"باستخدام 



معفي

لعبت في ملعب الفريج مع األوالد
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-1-مثال 



دجاجوبريانيلحممشبوسواقف،سوقفيوأخواتياخوانيمعأكلت

-2-مثال 

المالبساشتريناوصديقاتيمعتسوقتثم



-3-مثال 



"رموز تواصل"مسابقة 
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http://tawasolsymbols.org/ar/competition/

ن تهدف المسابقة إلى تشجيع المعلمي
د مواروالمختصين على تطوير وتصميم

لتعزيز لرموز تواصباستخدامتعليمية رقمية
ة قدرات التواصل ومهارات القراءة والكتاب
ي عند التالميذ الذين يواجهون صعوبات ف

.التعلم والتواصل مع اآلخرين

:للمزيد من المعلومات

2018نوفمبر 29: آخر أجل للمشاركة

يةمسابقة رموز تواصل ألفضل الموارد التعليم

http://tawasolsymbols.org/ar/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1/
http://tawasolsymbols.org/ar/rumuz


-2-تطبيق عملّي 



تصميم موارد تعليمية 
"رموز تواصل"باستخدام 

.اختيار الفكرة وإعداد السيناريو1.

.البحث عن الرموز2.

.التصميم3.

.التقييم4.

. المشاركة5.



.شكرا لكم

؟أسئلة

tawasol@mada.org.qa


