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Abstract: 
The current research aims to using rhythmic play to 

develop language skills for a sample of children with high 

functioning Autism. The researcher used one group- 

experimental method. The sample of research consisted of 

one experimental group of (8) children with Autism (4 

males – 4 females). Their ages varied from 4-7 years old. 

The researcher applied the research tools on the sample. 

The tools were: Stanford Binet Children IQ test "fifth 

image", Childhood autism rating scale (C.A.R.S), language 

skills development and growth electronic scale, A rhythmic 

play program to develop language skills among for a 

sample of children with high functioning Autism (prepared 

by the researcher). The results of the research indicated 

that there are statistically recognized differences between 

the ranks of children with high functioning autism 

(research sample) in the pre and post measure of program 

application on language skills development and growth 

electronic scale in favor of post measure. There are no 

statistically recognized differences between the ranks of 

children with high functioning autism (research sample) in 

the post and follow up measure on language skills 

development and growth electronic scale.  

children with  -rhythmic play  -Language skills  Keywords:
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