
طفلك في عمر الشهرين

الطفل    سن الطفل    تاريخ اليوم اسم 

 إن الطريقة التي يلعب بها طفلك ويتعلم ويتحدث ويتفاعل ويتحرك من خاللها تقدم دالالت هامة عن 

تطور الطفل. مراحل التطور األساسية هي األشياء التي يستطيع معظم األطفال القيام بها عند عمرٍ معين.

تحققي من مراحل التطور األساسية التي بلغها طفلك بإتمام شهرين. خذي النتائج وتحدثي مع طبيب طفلك في كل زيارة عن مراحل التطور 

األساسية التي بلغها طفلك وعما تتوقعيه الحًقا.

ما يفعله معظم األطفال 
الرُضع في هذا العمر:

اجتماعًيا/عاطفًيا
ooللناسoيبتسمoيبدأ

oo)ومصهاoلفمهoيدهoتقريب(oمؤقًتاoنفسهoتهدئةoيمكنه

ooللوالدينoالنظرoيحاول

التواصل  اللغة/ 
ooوقرقرةoهديلoأصواتoيصدر

ooاألصواتoتجاهoرأسهoيحرّك

)التعلم والتفكير وحل  النشاط اإلدراكي 
المشكالت( 

ooالوجوهoإىلoينتبه

ooبُعدoعىلoمنoاألشخاصoعىلoوالتعرفoبعينيهoاألشياءoمتابعةoيبدأ

ooمعهoالنشاطoيتغيرoلمoإذاo)ضجةoإصدارoأوoكالبكاء(oبمللoالتعاملoيبدأ

البدني  الحركي/النمو  التطور 
ooبطنهoعىلoمستلٍقoوهوoألعىلoيدفعهاoويبدأoمرفوعةoرأسهoإبقاءoيمكنه

ooورجليهoبذراعيهoسالسةoأكثرoبحركاتoيقوم

تصرفي في وقت مبكر بالتحدث 
مع طبيب طفلك إذا كان طفلك:

ooالعاليةoلألصواتoيستجيبoال

ooتحركهاoأثناءoاألشياءoيراقبoال

ooللناسoيبتسمoال

ooلفمهoيدهoيقربoال

oooمستلٍقoوهوoألعىلoيدفعهاoعندماoمرفوعةoرأسهoإبقاءoيمكنهoال

عىلoبطنه

أخبري طبيب طفلك أو الممرضة إذا الحظتي أًيا من هذه 
oوo،العالمات المحتملة الدالة عىل تأخر تطور الطفل في هذا العمر 
oلألطفالoتُقدمoالتيoبالخدماتoدرايةoعىلoمجتمعكoفيoشخصoمعoتحدثي

oلمزيدo.بالواليةoالعامoالمبكرoالتدخلoبرنامجoمثلo،منطقتكoفيoالصغار

oبـoاتصليoأوowww.cdc.gov/concernedoإىلoانتقليo،المعلوماتoمن

.1-800-CDC-INFO )1-800-232-4636(

o،الخامسة oالطبعة o،CARINGoFORoYOURoBABYoANDoYOUNGoCHILD:oBIRTHoTOoAGEo5 oمنoُمقتبس

oاألكاديمية oإصدار o،2009 o،2004 o،1998 o،1993 o،1991 o© oألتمان oريمر oوتانيا oشيلوف oستيفن oحررها

oGUIDELINESoFORoHEALTHoSUPERVISIONoOFo INFANTS,o:المشرقoوالمستقبلoاألطفالoلطبoاألمريكية

oإمoوبوالoشوoإسoوجودثoآرoجيoهيغنoجوزفoحررهاo،الثالثةoالطبعةo،CHILDREN,oANDoADOLESCENTS
oالمرجعيةoالقائمةoتعدoالo.األطفالoلطبoاألمريكيةoاألكاديميةo:إلoآيo،فيليجoغروفoإلكo،2008o،دانكن

لمراحلoالتطورoاألساسيةoهذهoبدياًلoعنoاختبارoالفحصoالتطوريoالقياسيoالرسمي.

تعلمي اإلشارات. تصرفي في وقٍت مبكر.

www.cdc.gov/ActEarly | 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)www.cdc.gov/ActEarly | 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)

تعلمي اإلشارات. تصرفي في وقٍت مبكر.



ساعدي طفلك عىل التعلم والنمو 

يمكنِك مساعدة طفلك عىل التعلم والنمو. تحدثي معه واقرئي له وغني معه واِْلعباَ سويًا كل يوم. 

فيما يلي بعض األنشطة لقضاء وقٍت ممتع مع طفلك البالغ من العمر شهرين.

ما يمكنك فعله لطفلك البالغ من العمر شهرين:

oooإطعامهoأثناءoمعهoوالعبيoإليهoوتحدثيoودلليهoطفلكoعانقي

ووضعoثيابهoوأثناءoاالستحمام.

oooأنoفيoحرجoالo.نفسهoيهدئoكيفoيتعلمoطفلكoساعدي

يمصoأصابعه.

oooالنومoمثلo،معينoروتينoاتباعoفيoطفلكoبمساعدةoابدئي

لياًلoأكثرoمنoنهارًا،oوحافظيoعىلoااللتزامoبجدولoمنتظم.

oooيساعدكoأنoيمكنoيحبهoالoوماoطفلكoيحبهoماoمعoالتناغم

عىلoالشعورoبالراحةoأكثرoوالثقة.

oo.أصواتًاoطفلكoيصدرoحينoوابتسميoبحماسةoتصرفي

oooلغةoأيًضاoاستخدميoولكنo،أحيانًاoطفلكoأصواتoقلدي

واضحة.

oooمعرفةoلتتعلميoلطفلكoالمختلفةoالبكاءoألنواعoانتبهي

ماoيريده.

oo.لهoوغنيoواقرئيoطفلكoمعoتحدثي

oooلعبةoلعبoعىلoطفلكoساعديo.الُغميضةoلعبةoمعهoالعبي

الُغميضةoأيًضا.

oo.لنفسهoالنظرoليستطيعoطفلكoسريرoفوقoآمنةoمرآةoضعي

oo.معهoعنهاoوتحدثيoطفلكoمعoالصورoإىلoانظري

oo.قربهoألعابoوضعيoمستيقظoوهوoبطنهoعىلoطفلكoضعي

oooمستوىoفيoألعابoبوضعoرأسهoرفعoعىلoطفلكoشجعي

نظرهoأمامه.

oooوشجعيهoطفلكoرأسoفوقoخشخيشةoأوoبلعبةoأمسكي

عىلoمحاولةoالوصولoإليها.

oooلطفلكoغنيo.األرضoتلمسoوقدميهoقائًماoبطفلكoأمسكي

أوoتحدثيoمعهoوهوoيقفoقائًما.

تعلمي اإلشارات. تصرفي في وقٍت مبكر.

www.cdc.gov/ActEarly | 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)



تعلمي اإلشارات. تصرفي في وقٍت مبكر.
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طفلك في عمر أربعة أشهر

الطفل    سن الطفل    تاريخ اليوم اسم 

 إن الطريقة التي يلعب بها طفلك ويتعلم ويتحدث ويتفاعل ويتحرك من خاللها تقدم دالالت هامة عن 

تطور الطفل. مراحل التطور األساسية هي األشياء التي يستطيع معظم األطفال القيام بها عند عمرٍ معين.

تحققي من مراحل التطور األساسية التي بلغها طفلك بإتمام أربعة أشهر. خذي النتائج وتحدثي مع طبيب طفلك في كل زيارة عن مراحل التطور 

األساسية التي بلغها طفلك وعما تتوقعيه الحًقا.

ما يفعله معظم األطفال 
الرُضع في هذا العمر:

اجتماعًيا/عاطفًيا
ooلألشخاصoخاصةoتلقائًياoيبتسم

ooاللعبoتوقفoلوoيصرخoوقدoالناسoمعoاللعبoيحب

ooالعبوسoأوoاالبتسامoمثلo،الوجهoوتعبيراتoالحركاتoبعضoيحاكي

التواصل  اللغة/ 
ooالمفهومةoغيرoبالثرثرةoيبدأ

ooيسمعهاoالتيoاألصواتoويقلدoتعبيريoبشكلoيثرثر

ooبالتعبoالشعورoأوoاأللمoأوoالجوعoعىلoللداللةoمختلفةoبطرقoيبكي

)التعلم والتفكير وحل  النشاط اإلدراكي 
المشكالت( 

ooحزيًناoأوoسعيًداoكانoإذاoحالتهoلكoيُبدي

ooللعواطفoيستجيب

ooواحدةoبيدoللعبةoليصلoيدهoيمد

oooيدهoيمدoللعبةoرؤيتهoحالةoفيoًمثالo،مًعاoوعينيهoيديهoيستخدم

ليصلoإليها

ooألخرىoجهةoمنoالمتحركةoاألشياءoيتبع

ooبشدةoالوجوهoفيoيدقق

ooبُعدoعىلoمنoلديهoالمألوفينoواألشياءoاألشخاصoعىلoيتعرف

البدني  الحركي/النمو  التطور 
ooدعمoدونoبثباٍتoمرفوعةoرأسهoعىلoيحافظ

ooثابتةoأرٍضoعىلoقدميهoتستقرoحينoساقيهoيشد

ooظهرهoإىلoبطنهoعىلoوهوoالدورانoيستطيعoقد

ooالمتدليةoاأللعابoومرجحةoوهزهاoبلعبةoاإلمساكoيمكنه

ooلفمهoيدهoيقرب

ooكوعيهoعىلoنفسهoرفعoيستطيعoبطنهoعىلoمستلقيoيكونoحين

تصرفي في وقت مبكر بالتحدث 
مع طبيب طفلك إذا كان طفلك:

ooتحركهاoأثناءoاألشياءoيراقبoال

ooللناسoيبتسمoال

ooرأسهoتثبيتoيستطيعoال

ooقرقرةoأوoهديلoأصواتoيصدرoال

ooلفمهoاألشياءoيقربoال

ooصلبةoأرٍضoعىلoموضوعةoقدميهoتكونoعندماoساقيهoيشدoال

ooاالتجاهاتoكافةoفيoكالهماoأوoعينيهoأحدoتحريكoفيoصعوبةoلديه

أخبري طبيب طفلك أو الممرضة إذا الحظتي أًيا من هذه 
oوo،العالمات المحتملة الدالة عىل تأخر تطور الطفل في هذا العمر 
oلألطفالoتُقدمoالتيoبالخدماتoدرايةoعىلoمجتمعكoفيoشخصoمعoتحدثي

oلمزيدo.بالواليةoالعامoالمبكرoالتدخلoبرنامجoمثلo،منطقتكoفيoالصغار

oبـoاتصليoأوowww.cdc.gov/concernedoإىلoانتقليo،المعلوماتoمن

1-800-CDC-INFO )1-800-232-4636(.

o،الخامسة oالطبعة o،CARINGoFORoYOURoBABYoANDoYOUNGoCHILD:oBIRTHoTOoAGEo5 oمنoُمقتبس

oاألكاديمية oإصدار o،2009 o،2004 o،1998 o،1993 o،1991 o© oألتمان oريمر oوتانيا oشيلوف oستيفن oحررها

oGUIDELINESoFORoHEALTHoSUPERVISIONoOFo INFANTS,o:المشرقoوالمستقبلoاألطفالoلطبoاألمريكية

oإمoوبوالoشوoإسoوجودثoآرoجيoهيغنoجوزفoحررهاo،الثالثةoالطبعةo،CHILDREN,oANDoADOLESCENTS
oالمرجعيةoالقائمةoتعدoالo.األطفالoلطبoاألمريكيةoاألكاديميةo:إلoآيo،فيليجoغروفoإلكo،2008o،دانكن

لمراحلoالتطورoاألساسيةoهذهoبدياًلoعنoاختبارoالفحصoالتطوريoالقياسيoالرسمي.



ساعدي طفلك عىل التعلم والنمو 

يمكنِك مساعدة طفلك عىل التعلم والنمو. تحدثي معه واقرئي له وغني معه واِْلعباَ سويًا كل يوم. 

فيما يلي بعض األنشطة لقضاء وقٍت ممتع مع طفلك الذي يبلغ أربعة أشهر.

ما يمكنك فعله لطفلك الذي يبلغ أربعة أشهر:

oooسعيدةoوكونيoلهoوابتسميoإليهoوتحدثيoطفلكoضمي

ِعندماoتفعلينoذلك.

oo.الطعامoتناولoووقتoللنومoثابًتاoروتيًناoحددي

oooفستتعلمينo،يحبهoالoوماoطفلكoيحبهoلماoبشدةoانتبهي

أفضلoطريقةoلتلبيةoطلباتهoوماoيمكنكoفعلهoإلسعاده.

oo.طفلكoأصواتoقلدي

oo.أصواتًاoطفلكoيصدرoحينoوابتسميoبحماسةoتصرفي

oo.لهoتغنيoأوoلطفلكoتقرأيoعندماoللعبoهادئةoأوقاتًاoحددي

oooأوoالخشاخيشoمثلo،لسنهoمناسبةoألعابًاoأعطِه

الصورoالملّونة.

oo.الُغميضةoلعبةoمثلoألعابoمعهoالعبي

oooواستكشافoأللعابهoالوصولoفيoلطفلكoآمنةoفرًصاoوّفري

البيئةoالمحيطةoبه.

oooإليهاoللوصولoيديهoمدoمنoليتمكنoطفلكoحولoألعابًاoضعي

أوoركلهاoبقدميه.

oooعىلoوساعديهoطفلكoيدoفيoخشاخيشoأوoُدميoضعي

اإلمساكoبها.

oooأوoلهoوغنيoاألرضoتلمسoوقدميهoقائًماoبطفلكoأمسكي

تحدثيoمعهoوهوo"واقف"oبمساعدتك.

تعلمي اإلشارات. تصرفي في وقٍت مبكر.

www.cdc.gov/ActEarly | 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)



طفلك في عمر ستة أشهر

الطفل    سن الطفل    تاريخ اليوم اسم 

 إن الطريقة التي يلعب بها طفلك ويتعلم ويتحدث ويتفاعل ويتحرك من خاللها تقدم دالالت هامة عن 

تطور الطفل. مراحل التطور األساسية هي األشياء التي يستطيع معظم األطفال القيام بها عند عمرٍ معين.

تحققي من مراحل التطور األساسية التي بلغها طفلك بإتمام ستة أشهر. خذي النتائج وتحدثي مع طبيب طفلك في كل زيارة عن مراحل التطور 

األساسية التي بلغها طفلك وعما تتوقعيه الحًقا.

ما يفعله معظم األطفال 
الرُضع في هذا العمر:

اجتماعًيا/عاطفًيا
ooالغرباءoيميزoويبدأoلديهoالمألوفةoالوجوهoيعرف

ooالوالدينoمعoوخاصةo،اآلخرينoمعoاللعبoيحب

ooسعيًداoيبدوoماoوعادةoاآلخرينoاألشخاصoلمشاعرoيستجيب

ooالمرآةoفيoلنفسهoالنظرoيحب

التواصل  اللغة/ 
ooأصواتoبإصدارoلألصواتoيستجيب

oooتبادلoويحبo)"أوه"o،"إيه"o،"آه"(oيثرثرoوهوoمًعاoالمدoحروفoيصل

األدوارoمعoالوالدينoأثناءoإصدارoاألصوات

ooباسمهoيناديهoلمنoيستجيب

ooواالستياءoاالستمتاعoإلظهارoأصواتًاoيُصدر

ooo"الميم"oلحرفيoمفهومoغيرoنطق(oالساكنةoاألحرفoنطقoيحاول

و"الباء"(

)التعلم والتفكير وحل  النشاط اإلدراكي 
المشكالت( 

ooمنهoالقريبةoاألشياءoعىلoنظرهoيلِق

ooفمهoمنoاألشياءoيقرب

oooلألشياءoالوصولoويحاولoاألشياءoتجاهoالفضولoيُظهرo

البعيدةoعنoمتناوله

ooألخرىoيٍدoمنoاألشياءoبنقلoيبدأ

البدني  الحركي/النمو  التطور 
oo)لألمامoالخلفoومنoللخلفoاألمامoمن(oاالتجاهينoكالoفيoيتقلب

ooدعمoدونoبالجلوسoيبدأ

ooيقفزoوقدoساقيهoعىلoوزنهoتحميلoيمكنهo،وقوفهoأثناء

ooلألمامoالتحركoقبلoللخلفoيزحفoماoوأحيانًاo،والخلفoلألمامoيتأرجح

تصرفي في وقت مبكر بالتحدث 
مع طبيب طفلك إذا كان طفلك:

ooبمتناولهoالتيoلألشياءoالوصولoيحاولoال

ooلهoالرعايةoلمقدميoمودةoمشاعرoيُظهرoال

ooحولهoلألصواتoيستجيبoال

ooلفمهoاألشياءoتوصيلoفيoصعوبةoيجد

oo)"أوه"o،"إيه"o،"آه"(oالمدoحروفoأصواتoيُصدرoال

ooاالتجاهينoأيoفيoيتقلبoال

ooعويلoأصواتoيُصدرoأوoيضحكoال

ooمشدودةoوعضالتهoمتخشًباoيبدو

ooالقماشoالدميةoمثلoجًداoمتهداًلoيبدو

أخبري طبيب طفلك أو الممرضة إذا الحظتي أًيا من هذه 
oوo،العالمات المحتملة الدالة عىل تأخر تطور الطفل في هذا العمر 
oلألطفالoتُقدمoالتيoبالخدماتoدرايةoعىلoمجتمعكoفيoشخصoمعoتحدثي

oلمزيدo.بالواليةoالعامoالمبكرoالتدخلoبرنامجoمثلo،منطقتكoفيoالصغار

oبـoاتصليoأوowww.cdc.gov/concernedoإىلoانتقليo،المعلوماتoمن

1-800-CDC-INFO )1-800-232-4636(.

o،الخامسة oالطبعة o،CARINGoFORoYOURoBABYoANDoYOUNGoCHILD:oBIRTHoTOoAGEo5 oمنoُمقتبس

oاألكاديمية oإصدار o،2009 o،2004 o،1998 o،1993 o،1991 o© oألتمان oريمر oوتانيا oشيلوف oستيفن oحررها

oGUIDELINESoFORoHEALTHoSUPERVISIONoOFo INFANTS,o:المشرقoوالمستقبلoاألطفالoلطبoاألمريكية

oإمoوبوالoشوoإسoوجودثoآرoجيoهيغنoجوزفoحررهاo،الثالثةoالطبعةo،CHILDREN,oANDoADOLESCENTS
oالمرجعيةoالقائمةoتعدoالo.األطفالoلطبoاألمريكيةoاألكاديميةo:إلoآيo،فيليجoغروفoإلكo،2008o،دانكن

لمراحلoالتطورoاألساسيةoهذهoبدياًلoعنoاختبارoالفحصoالتطوريoالقياسيoالرسمي.

تعلمي اإلشارات. تصرفي في وقٍت مبكر.

www.cdc.gov/ActEarly | 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)



ساعدي طفلك عىل التعلم والنمو 

يمكنِك مساعدة طفلك عىل التعلم والنمو. تحدثي معه واقرئي له وغني معه واِْلعباَ سويًا كل يوم. 

فيما يلي بعض األنشطة لقضاء وقٍت ممتع مع طفلك الذي يبلغ ستة أشهر.

ما يمكنك فعله لطفلك الذي يبلغ من العمر ستة أشهر:

oo.يومoكلoطفلكoمعoاألرضoعىلoالعبي

oooبفعلoفاستمريo،سعيًداoكانoإذاo.طفلكoمزاجoقراءةoتعلمي

oلتريحيoالوقتoبعضoفخذيo،مستاًءoكانoلوoأماo.تفعلينهoما

طفلك.

oooقدo.مستاًءoيكونoحينoنفسهoيهدئoكيفoطفلكoعلّمي

يمصoأصابعهoلتهدئةoنفسه.

oooابتسمي؛o،يبتسمoوعندماo—"التبادلي"oاللعبoاستخدمي

وحينoيصدرoأصواتًا،oقلديه.

oooبتلكoشبيهةoبسيطةoكلماتoوقوليoطفلكoأصواتoكرري

o"باه"oيقولoطفلكoكانoإذاo،المثالoسبيلoعىلo.األصوات

قوليo"بابا"oأوo"باب".

oooوكأنهoيتلعثمoحينoامتدحيهo.يومًياoلطفلكoالكتبoاقرئي

"يقرأ"oأيًضا.

oo.عنهoوتحدثيoإليهoأشيريo،شيءoإىلoطفلكoينظرoحين

oooوأعيديهاoالتقطيهاo،األرضoعىلoلعبةoمنهoتسقطoحين

oالسببoفكرةoفهمoعىلoتساعدهoاللعبةoهذهoإنoحيثo.إليه

والنتيجة.

oo.لطفلكoوملّونةoمصورةoكتًباoاقرئي

oo.وسمّيهاoلطفلكoجديدةoأشياءoإىلoأشيري

oo.وسمّيهاoالمجالتoفيoمبهجةoصورoلطفلكoأعرضي

ooo.بوساداتoادعميهoأوoجالسoوهوoمعتداًلoبطفلكoأمسكي

دعيهoينظرoحولهoوناوليهoألعابًاoلينظرoإليهاoبينماoيتوازن.

oooعنoًبعيداoألعابهoوضعيoظهرهoأوoبطنهoعىلoطفلكoضعي

متناولهoقلياًل.oشجعيهoعىلoالتقلبoللوصولoإىلoاأللعاب.

تعلمي اإلشارات. تصرفي في وقٍت مبكر.
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طفلك في عمر تسعة أشهر

الطفل    سن الطفل    تاريخ اليوم اسم 

 إن الطريقة التي يلعب بها طفلك ويتعلم ويتحدث ويتفاعل ويتحرك من خاللها تقدم دالالت هامة عن 

تطور الطفل. مراحل التطور األساسية هي األشياء التي يستطيع معظم األطفال القيام بها عند عمرٍ معين.

تحققي من مراحل التطور األساسية التي بلغها طفلك بإتمام تسعة أشهر. خذي النتائج وتحدثي مع طبيب طفلك في كل زيارة عن مراحل 

التطور األساسية التي بلغها طفلك وعما تتوقعيه الحًقا.

ما يفعله معظم األطفال الرُضع 
في هذا العمر:

اجتماعًيا/عاطفًيا

ooالغرباءoمنoخائًفاoيكونoربما

ooالمألوفينoبالبالغينoمتعلًقاoيكونoأنoيمكن

ooمفضلةoألعابoلديه

التواصل  اللغة/ 
oo"ال"oيفهم

ooo"ماماماماماما"oمثلoالمختلفةoاألصواتoمنoالكثيرoيصدر

و"بابابابابابابا"
ooاآلخرينoوحركاتoأصواتoيقلد

ooاألشياءoنحوoلإلشارةoأصابعهoيستخدم

)التعلم والتفكير وحل  النشاط اإلدراكي 
المشكالت( 

ooالشيءoهذاoسقطoإنoشيءoمسارoفيoينظر

ooتخبئيهاoيراِكoالتيoاألشياءoإىلoينظر

ooالُغميضةoلعبةoيلعب

ooفمهoفيoاألشياءoيضع

ooأخرىoإىلoيٍدoمنoبسالسةoاألشياءoيُحرك

oooاإلبهامoبإصبعيo"o"oشكلoعىلoاإلفطارoحبوبoمنoاألشياءoيلتقط

والسبابة

البدني  الحركي/النمو  التطور 
ooاألشياءoعىلoيستندo،يقف

ooالجلوسoوضعoإىلoينتقلoأنoيمكن

ooمساعدةoدونoيجلس

ooللوقوفoنفسهoيسحب

ooيزحف

تصرفي في وقت مبكر بالتحدث 
مع طبيب طفلك إذا كان طفلك:

ooدعمoدونoساقيهoعىلoالوزنoيحملoال

ooمساعدةoدونoيجلسoال

oo)"دادا"o،"بابا"o،"ماما"(oيتمتمoال

ooالتبادليoاللعبoتتضمنoألعابoأيoيلعبoال

ooباسمهoيناديهoلمنoيستجيبoال

ooالمألوفينoاألشخاصoعىلoيتعرفoأنهoيبدوoال

ooتشيرoحيثoإىلoينظرoال

ooأخرىoإىلoيٍدoمنoاأللعابoينقلoال

أخبري طبيب طفلك أو الممرضة إذا الحظتي أًيا من هذه 
oالعالمات محتملة الداللة عىل تأخر التطور في هذا العمر، و 

oلألطفالoتُقدمoالتيoالخدماتoيعرفoمجتمعكoفيoشخصoأيoمعoتحدثي

oمنoلمزيدo.بالواليةoالعامoالمبكرoالتدخلoبرنامجoمثلo،بمنطقتكoالصغار

oبـoاتصليoأوowww.cdc.gov/concernedoإىلoانتقليo،المعلومات

.1-800-CDC-INFO )1-800-232-4636(

oمنoللتحققoاألطفالoبفحصoاألطفالoلطبoاألمريكيةoاألكاديميةoتوصي

oنتيجةoعنoطفلكoطبيبoاسأليo.أشهرoالتسعةoعمرoزيارةoفيoالعامoالنمو

فحصoتطورoطفلك.

تعلمي اإلشارات. تصرفي في وقٍت مبكر.
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o،الخامسة oالطبعة o،CARINGoFORoYOURoBABYoANDoYOUNGoCHILD:oBIRTHoTOoAGEo5 oمنoُمقتبس

oاألكاديمية oإصدار o،2009 o،2004 o،1998 o،1993 o،1991 o© oألتمان oريمر oوتانيا oشيلوف oستيفن oحررها

oGUIDELINESoFORoHEALTHoSUPERVISIONoOFo INFANTS,o:المشرقoوالمستقبلoاألطفالoلطبoاألمريكية

oإمoوبوالoشوoإسoوجودثoآرoجيoهيغنoجوزفoحررهاo،الثالثةoالطبعةo،CHILDREN,oANDoADOLESCENTS
oالمرجعيةoالقائمةoتعدoالo.األطفالoلطبoاألمريكيةoاألكاديميةo:إلoآيo،فيليجoغروفoإلكo،2008o،دانكن

لمراحلoالتطورoاألساسيةoهذهoبدياًلoعنoاختبارoالفحصoالتطوريoالقياسيoالرسمي.



ساعدي طفلك عىل التعلم والنمو 

يمكنِك مساعدة طفلك عىل التعلم والنمو. تحدثي معه واقرئي له وغني معه واِْلعباَ سويًا كل يوم. 

فيما يلي بعض األنشطة لقضاء وقت ممتع مع طفلك الذي يبلغ تسعة أشهر.

ما يمكنك فعله لطفلك الذي يبلغ من العمر تسعة أشهر:

oooالجدد؛oواألشخاصoالمواقفoمعoتفاعلهoطريقةoإىلoانتبهي

oطفلكoتجعلoالتيoاألشياءoفعلoفيoتستمريoأنoوحاولي

سعيًداoومرتاحًا.

oooبحيثoقريبةoتكونيoأنoاحرصيo،الجوارoفيoأكثرoيتحركoبينما

يدركoأنِكoقريبةoمنه.

oo.اآلنoخاصةoبصفةoمهمoألنهo،الروتينيةoحياتهoتابعي

oo."دوركoوحانo،دوريoحان"oكلماتoبهاoألعابoمعهoالعبي

ooo،المثالoسبيلoعىلo.بهoيشعرoطفلكoأنoتظنيoماoقولي

oيجعلكoشيءoفعلoيمكنناoكانoإنoلنرىo،حزينoأنت"o،قولي

تشعرoبحالoأفضل".

oooحمراءoكرة"o،المثالoسبيلoعىلo،طفلكoإليهoينظرoماoصفي

مدورة".

oo.شيءoإىلoينظرoعندماoطفلكoيرغبهoماoعنoتحدثي

oo.طفلكoوكلماتoأصواتoقلدي

oooعىلo.بهاoااللتزامoفيoترغبينoالتيoالسلوكياتoاطلبي

oوقتoحان"oقوليo،"تقفoال"oقولoمنoبداًلo،المثالoسبيل

الجلوس".

ooo،وإيابًاoذهابًاoالكرةoدحرجةoخاللoمنoوالنتيجةoالسببoعلميه

oفيoالمكعباتoووضعo،والشاحناتoالسياراتoلعبoودفع

الصندوقoوإخراجها.

oo.واالستغمايةoالُغميضةoلعبةoمعهoالعبي

oo.طفلكoمعoوتحدثيoاقرئي

oooفيoواالستكشافoللتحركoلطفلكoكبيرةoمساحاتoوفري

منطقةoآمنة.

oooنفسهoسحبoيمكنهoالتيoاألشياءoمنoبالقربoطفلكoضعي

إىلoأعىلoبالتمسكoبهاoبأمان.

تعلمي اإلشارات. تصرفي في وقٍت مبكر.

www.cdc.gov/ActEarly | 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)



طفلك في عمر عام واحد

الطفل    سن الطفل    تاريخ اليوم اسم 

 إن الطريقة التي يلعب بها طفلك ويتعلم ويتحدث ويتفاعل ويتحرك من خاللها تقدم دالالت هامة عن 

تطور الطفل. مراحل التطور األساسية هي األشياء التي يستطيع معظم األطفال القيام بها عند عمرٍ معين.

تحققي من مراحل التطور األساسية التي بلغها طفلك بإتمام عام واحد. خذي النتائج وتحدثي مع طبيب طفلك في كل زيارة عن مراحل التطور 

األساسية التي بلغها طفلك وعما تتوقعيه الحًقا.

ما يفعله معظم األطفال في 
هذا العمر:

عاطفًيا اجتماعًيا 
ooالغرباءoمعoمتوترoأوoخجول

ooأبيهoأوoأمهoيتركoعندماoيبكي

ooوأشخاًصاoأشياءoيُفضل

ooالمواقفoبعضoفيoبالخوفoيشعر

ooقصةoسماعoفيoيرغبoعندماoكتابًاoيعطيِك

ooاالنتباهoلجذبoاألفعالoأوoاألصواتoيكرر

ooمالبسهoارتداءoأثناءoللمساعدةoساقهoأوoذراعهoيرفع

oo"كيكoو"باتاo"الُغميضة"oمثلoألعابًاoيلعب

التواصل  اللغة/ 
ooالبسيطةoالمنطوقةoللطلباتoيستجيب

oooالتلويحoأوo"ال"oعنoتعبيرًاoالرأسoهزoمثلoبسيطةoإيماءاتoيستخدم

"باي-باي"
oo)الكالمoمثلoأصوات(oالنبرةoفيoتغييرoمعoأصواتًاoيصدر

oo"!آه-آو"oمثلoوالهتافاتo"دادا"oوo"ماما"oيقول

ooتقولينهاoالتيoالكلماتoيقولoأنoيحاول

)التعلم والتفكير وحل  النشاط اإلدراكي 
المشكالت( 

ooواإللقاءoوالطرقoّالهزoمثلo،مختلفةoبطرقoاألشياءoيستكشف

ooبسهولةoالمخفيةoاألشياءoعىلoيعثر

ooتسميتهoعندoالشيءoأوoالصحيحةoالصورةoإىلoينظر

ooواإليماءاتoالحركاتoيقلد

oooالشربoالمثالoسبيلoعىلo،صحيحoبشكٍلoاألشياءoاستخدامoفيoيبدأ

منoكوبoوتمشيطoشعره

ooالبعضoبعضهماoمعoشيئينoيطرق

ooالصندوقoمنoأشياءoويُخرجo،الصندوقoفيoأشياءoيضع

ooمساعدةoدونoأشياءoيترك

oo)اإلشارة(oالسبابةoبإصبعoيوكز

oo"اللعبةoالتقط"oمثلoالبسيطةoالتعليماتoيتبع

تعلمي اإلشارات. تصرفي في وقٍت مبكر.
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البدني  الحركي/النمو  التطور 

ooمساعدةoدونoالجلوسoوضعيةoيتخذ

oo)"التجول"(oالبيتoبأثاثoاالستعانةoمعoوالمشيoللوقوفoنفسهoيسحب

ooاألشياءoعىلoاالستنادoبدونoبسيطةoخطواتoيمشيoأنoيمكن

ooلوحدهoيقفoأنoيمكن

تصرفي في وقت مبكر بالتحدث 
مع طبيب طفلك إذا كان طفلك:

ooالحبوoيمكنهoال

ooالدعمoمعoالوقوفoيستطيعoال

oo.تخبئيهاoيراِكoالتيoاألشياءoعنoيبحثoال

oo"دادا"oأوo"ماما"oمثلoمفردةoكلماتoيقولoال

ooالرأسoهزoأوoالتلويحoمثلoالحركاتoيتعلمoلم

ooاألشياءoإىلoيشيرoال

ooلديهoكانتoوقدراتoمهاراتoيفقد

أخبري طبيب طفلك أو الممرضة إذا الحظتي أًيا من هذه 
oوo،العالمات المحتملة الدالة عىل تأخر تطور الطفل في هذا العمر 
oلألطفالoتُقدمoالتيoبالخدماتoدرايةoعىلoمجتمعكoفيoشخصoمعoتحدثي

oلمزيدo.بالواليةoالعامoالمبكرoالتدخلoبرنامجoمثلo،منطقتكoفيoالصغار

oبـoاتصليoأوowww.cdc.gov/concernedoإىلoانتقليo،المعلوماتoمن

.1-800-CDC-INFO )1-800-232-4636(

o،الخامسة oالطبعة o،CARINGoFORoYOURoBABYoANDoYOUNGoCHILD:oBIRTHoTOoAGEo5 oمنoُمقتبس

oاألكاديمية oإصدار o،2009 o،2004 o،1998 o،1993 o،1991 o© oألتمان oريمر oوتانيا oشيلوف oستيفن oحررها

oGUIDELINESoFORoHEALTHoSUPERVISIONoOFo INFANTS,o:المشرقoوالمستقبلoاألطفالoلطبoاألمريكية

oإمoوبوالoشوoإسoوجودثoآرoجيoهيغنoجوزفoحررهاo،الثالثةoالطبعةo،CHILDREN,oANDoADOLESCENTS
oالمرجعيةoالقائمةoتعدoالo.األطفالoلطبoاألمريكيةoاألكاديميةo:إلoآيo،فيليجoغروفoإلكo،2008o،دانكن

لمراحلoالتطورoاألساسيةoهذهoبدياًلoعنoاختبارoالفحصoالتطوريoالقياسيoالرسمي.



ساعدي طفلك عىل التعلم والنمو

يمكنك مساعدة طفلك عىل التعلم والنمو. تحدثي معه واقرئي له وغني معه واِْلعباَ سويًا كل يوم. 

فيما يلي بعض األنشطة لقضاء وقٍت ممتع مع طفلك الذي يبلغ عام واحد.

ما يمكنك فعله لطفلك الذي يبلغ من العمر عام واحد:

ooo.الجديدoالرعايةoمقدمoعىلoالتعرفoفيoالوقتoلطفلكoوّفري

oحيوانoشكلoعىلoمحشوةoلعبةoأوoمفضلةoلعبةoلهoأحضري

أوoبطانيةoلتساعدهoعىلoاإلحساسoبالراحة.

oooالo.بحزمo"ال"oقوليo،المرغوبةoغيرoالسلوكياتoعىلoرًدا

oتعدo.طويلةoتفسيراتoلهoتقدميoأوoتصفعيهoأوoفيهoتصرخي

فترةo30oثانيةoإىلoدقيقةoواحدةoكافيةoإلعادةoتوجيهoطفلك.

oooوامدحيoوالقبالتoاألحضانoمنoالكثيرoطفلكoامنحي

سلوكهoالجيد.

oooمنoأكثرoالمرغوبةoالسلوكياتoتشجيعoفيoأطولoوقًتاoاقِض

oالتشجيعoيكونoبحيث(oالمرغوبةoغيرoالسلوكياتoعىلoالعقاب

oللسلوكياتoالتوجيهoإعادةoأضعافo4oالمطلوبةoللسلوكيات

غيرoالمرغوبoفيها(.

oooماما"o:المثالoسبيلoعىلo.تفعليهoماoعنoطفلكoمعoتحدثي

تغسلoيديكoبِمنَشفه".

ooo.الصفحاتoيقلّبoطفلكoاجعليo.يومoكلoطفلكoمعoاقرئي

تبادالoاألدوارoفيoتسميةoالصورoمعoطفلك.

oooيشيرoماoأوo،قولهoيحاولoأوoطفلكoيقولهoماoإىلoأضيفي

o"شاحنة"oأوo"ش"oويقولoشاحنةoإىلoيشيرoكانoإنo.إليه

قولي،o"نعم،oإنهاoشاحنةoزرقاءoكبيرة".

oooكيفoطفلكoعلميo.بحريةoيرسمoواجعليهo،أقالًماoطفلكoأعِط

oطفلكoامدحيo.الصفحةoوعبرoوأسفلoأعىلoخطوًطاoيرسم

عندماoيحاولoتقليدهم.

oooاألخرىoواأللعابoاألشكالoوافرزيoبالمكعباتoمعهoالعبي

التيoتشجعoطفلكoعىلoاستخدامoيديه.

oooطفلكoواجعليoاألخرىoواألشياءoالصغيرةoاأللعابoخبئي

يعثرoعليها.

oooالتيoاألشياءoأوoالجسمoأجزاءoتسميةoطفلكoمنoاطلبي

ترينهاoأثناءoقيادةoالسيارة.

ooo"بيتسيoإيتسيoالعنكوب"oمثلo،األفعالoمعoأغانيoغني

oالقيامoفيoطفلكoساعديo."الحافلةoعىلoو"العجالت
باألفعالoمعِك.

oooمثلoصغيرةoموسيقيةoآالتoأوoومقاليoأوانيoطفلكoامنحي

الطبلoأوoالصنج.oشجعيoطفلكoعىلoإحداثoضوضاء.

oooمنزل(o.لالستكشافoاآلمنةoاألماكنoمنoالكثيرoلطفلكoوفري

oفيoبعيًداoالمنتجاتoاحفظيo.الحبوoسنoفيoللطفلoآمن

oالمالبسoوغسلoالتنظيفoأدواتoوخاصةoُمحكمةoأماكن

oأمانoبوابةoاستخدميo.بالسيارةoوالعنايةoبالحديقةoوالعناية

وأغلقيoاألبوابoإىلoالخارجoوإىلoالقبو(.

oooدفعoسيارة"oأوoعربةoمثلoالدفعoألعابoطفلكoامنحي

لألطفال".
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طفلك في عمر ثمانية عشر 
1 سنة( شهرًا )1/2

الطفل    سن الطفل    تاريخ اليوم اسم 

 إن الطريقة التي يلعب بها طفلك ويتعلم ويتحدث ويتفاعل ويتحرك من خاللها تقدم دالالت هامة عن 

تطور الطفل. مراحل التطور األساسية هي األشياء التي يستطيع معظم األطفال القيام بها عند عمرٍ معين.

تحققي من مراحل التطور األساسية التي بلغها طفلك بإتمام ثمانية عشر شهرًا. خذي النتائج وتحدثي مع طبيب طفلك في كل زيارة عن مراحل 

التطور األساسية التي بلغها طفلك وعما تتوقعيه الحًقا.

ما يفعله معظم األطفال في هذا العمر:

اجتماعًيا/عاطفًيا
ooللعبoاآلخرينoإىلoاألشياءoمنحoيحب

ooغضبoنوباتoتنتابهoقد

ooالغرباءoمنoخائًفاoيكونoربما

ooالمألوفينoاألشخاصoنحوoعاطفةoيُظهر

ooعروسةoإطعامoمثلo،بسيطةoتظاهرoألعابoيلعب

ooالجديدةoالمواقفoفيoالرعايةoبمقدميoيتعلقoقد

ooلالهتمامoمثيرoشيءoلآلخرينoيبينoلكيoيشير

ooمنهoبالقربoوالديهoوجودoمعoوايضاoبمفردهoيستكشف

التواصل  اللغة/ 
ooعديدةoفرديةoكلماتoيقول

oo"ال"oعنoتعبيرًاoرأسهoويهزoيقول

ooيريدهoماoللشخصoليبينoشيءoإىلoيشير

)التعلم والتفكير وحل  النشاط اإلدراكي 
المشكالت( 

oooوالفرشاةoالهاتفo:المثالoسبيلoعىلo،العاديةoاألشياءoمنoالغرضoيعرف

والملعقة

ooاآلخرينoانتباهoليجذبoيشير

oooحيوانoشكلoعىلoمحشوةoقماشoلعبةoأوoبعروسةoاهتمامهoيُظهر

ويتظاهرoبأنهoيطعمه

ooالجسمoمنoواحدoجزءoإىلoيشير

ooبمفردهoشخبطةoيرسم

oooإشارات؛oأيoاستخدامoدونoواحدةoخطوةoمنoشفويةoأوامرoاتباعoيمكنه

عىلoسبيلoالمثال،oالجلوسoعندماoتقوليoلهo"اجلس"

البدني  الحركي/النمو  التطور 
ooلوحدهoيمشي

ooويجريoخطواتoيمشيoقد

ooالمشيoأثناءoألعابًاoيجذب

ooمالبسهoخلعoفيoنفسهoيساعدoأنoيمكن

ooكوبoمنoيشرب

ooبملعقةoيأكل

تصرفي في وقت مبكر بالتحدث 
مع طبيب طفلك إذا كان طفلك:

ooلآلخرينoأشياءoليظهرoيشيرoال

ooالمشيoيستطيعoال

ooالمألوفةoاألشياءoمنoالغرضoيعرفoال

ooاآلخرينoيقلدoال

ooجديدةoكلماتoيكتسبoال

ooاألقلoعىلoكلماتo6oيعرفoال

ooيعودoعندماoأوoالرعايةoمقدمoيغادرoعندماoيمانعoأوoيالحظoال

ooلديهoكانتoوقدراتoمهاراتoيفقد

أخبري طبيب طفلك أو الممرضة إذا الحظتي أًيا من هذه 
oالعالمات محتملة الداللة عىل تأخر التطور في هذا العمر، و 

oلألطفالoتُقدمoالتيoالخدماتoيعرفoمجتمعكoفيoشخصoأيoمعoتحدثي

oمنoلمزيدo.بالواليةoالعامoالمبكرoالتدخلoبرنامجoمثلo،بمنطقتكoالصغار

oبـoاتصليoأوowww.cdc.gov/concernedoإىلoانتقليo،المعلومات

.1-800-CDC-INFO )1-800-232-4636(

oللطفلoالعامoالتطورoبفحصoاألطفالoلطبoاألمريكيةoاألكاديميةoتوصي

oاسأليo.شهرًاoعشرoثمانيةoعمرoفيoالطبيبoزيارةoعندoالتوحدoوعالمات

طبيبoطفلكoعنoنتيجةoفحصoتطورoطفلك.

o،الخامسة oالطبعة o،CARINGoFORoYOURoBABYoANDoYOUNGoCHILD:oBIRTHoTOoAGEo5 oمنoُمقتبس

oاألكاديمية oإصدار o،2009 o،2004 o،1998 o،1993 o،1991 o© oألتمان oريمر oوتانيا oشيلوف oستيفن oحررها

oGUIDELINESoFORoHEALTHoSUPERVISIONoOFo INFANTS,o:المشرقoوالمستقبلoاألطفالoلطبoاألمريكية

oإمoوبوالoشوoإسoوجودثoآرoجيoهيغنoجوزفoحررهاo،الثالثةoالطبعةo،CHILDREN,oANDoADOLESCENTS
oالمرجعيةoالقائمةoتعدoالo.األطفالoلطبoاألمريكيةoاألكاديميةo:إلoآيo،فيليجoغروفoإلكo،2008o،دانكن

لمراحلoالتطورoاألساسيةoهذهoبدياًلoعنoاختبارoالفحصoالتطوريoالقياسيoالرسمي.



ساعدي طفلك عىل التعلم والنمو

يمكنك مساعدة طفلك عىل التعلم والنمو. تحدثي معه واقرئي له وغني معه واِْلَعَبا سويًا كل يوم. 

فيما يلي بعض األنشطة لقضاء وقت ممتع مع طفلك الذي يبلغ ثمانية عشر شهرًا.

ما يمكنك فعله لطفلك الذي يبلغ ثمانية عشر شهرًا:

oooمتسقةoتكونoأنoالمهمoمنo.ولطيفةoآمنةoبيئةoلهoوفري

وقابلةoللتنبؤ.

oooعىلoالمعاقبةoمنoأكثرoالحسنةoالسلوكياتoامدحي

السلوكياتoالسيئةo)اقتصديoفيoمراتoالتهذيب(.

oooتكونoأنت"oقوليo،المثالoسبيلoعىلo.مشاعرهoأوصفي

سعيًداoعندماoنقرأoهذاoالكتاب".

oo.التظاهريoاللعبoشجعي

oooطفاًلoيرىoعندماo،المثالoسبيلoعىلo.التعاطفoشجعي

حزيًنا،oشجعيهoعىلoاحتضانهoأوoالتربيتoعىلoالطفلoاآلخر.

oo.بسيطةoكلماتoباستخدامoالصورoعنoوتحدثيoكتبoلهoاقرئي

oo.طفلكoكلماتoقلدي

oo.واألحاسيسoالمشاعرoتصفoالتيoالكلماتoاستخدمي

oo.وواضحةoبسيطةoعباراتoاستخدمي

oo.بسيطةoأسئلةoاسألي

oooعىلoوشجعيهoوالوساداتoالبطاطينoتحتoاألشياءoخبئي

العثورoعليها.

oooواأللعابoوالكتبoواأللغازoوالكراتoبالمكعباتoمعهoالعبي

التيoتعلمoالسببoوالنتيجةoوحلoالمشكالت.

oo.الجسمoوأجزاءoالكتبoفيoالصورoبتسميةoقومي

oooعىلo،التظاهريoاللعبoعىلoتشجعoالتيoاأللعابoلهoأحضري

سبيلoالمثال،oلٌعبoالعرائسoوالتليفونات.

oo.الجوارoفيoوالتحركoللمشيoلطفلكoآمنةoمناطقoوفري

oo.بأمانoوسحبهاoدفعهاoيمكنهoألعابoلهoأحضري

oo.ويرميهاoويدحرجهاoليركلهاoكراتoلهoأحضري

oooتباليoوالo،الملعقةoواستخدامoكوبهoمنoالشربoعىلoشجعيه

مهماoأصبحoالوضعoفوضويًا.

oo.بهاoيمسكoطفلكoواجعليoفقاعاتoانفخي

تعلمي اإلشارات. تصرفي في وقٍت مبكر.
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طفلك في عمر العامين

الطفل    سن الطفل    تاريخ اليوم اسم 

 إن الطريقة التي يلعب بها طفلك ويتعلم ويتحدث ويتفاعل ويتحرك من خاللها تقدم دالالت هامة عن 

تطور الطفل. مراحل التطور األساسية هي األشياء التي يستطيع معظم األطفال القيام بها عند عمرٍ معين.

تحققي من مراحل التطور األساسية التي بلغها طفلك بإتمام عامين. خذي النتائج وتحدثي مع طبيب طفلك في كل زيارة عن مراحل التطور 

األساسية التي بلغها طفلك وعما تتوقعيه الحًقا.

ما يفعله معظم األطفال في هذا العمر:

اجتماعًيا/عاطفًيا

ooسًناoاألكبرoواألطفالoالراشدينoخاصةo،اآلخرينoيقلد

ooاآلخرينoاألطفالoمعoوهوoبالحماسoيشعر

ooفأكثرoأكثرoاستقالليةoيُظهر

oo)فعلهoعدمoمنهoُطلبoماoيفعل(oمتمردoأوoمتحديoسلوكoيُظهر

oooأطفااًلoيشاركoيبدأoولكنهo،آخرينoأطفالoبجانبoأساسيoبشكٍلoيلعب

آخرين،oكماoفيoألعابoالمطاردة

التواصل  اللغة/ 
ooتسميتهاoعندoالصورoأوoاألشياءoإىلoيشير

ooالجسمoأجزاءoوأسماءoلديهoالمألوفينoاألشخاصoأسماءoيعرف

ooكلماتoأربعoحتىoكلمتينoمنoًجُمالoيقول

ooالبسيطةoالتعليماتoيتبع

ooمحادثاتoفيoمصادفةoسمعهاoكلماتoيكرر

ooكتابoفيoاألشياءoإىلoيشير

)التعلم والتفكير وحل  النشاط اإلدراكي 
المشكالت( 

ooأغطيةoثالثةoأوoغطاءينoتحتoمخفيةoتكونoعندماoحتىoاألشياءoعىلoيعثر

ooواأللوانoاألشكالoبتمييزoيبدأ

ooلديهoالمألوفةoالكتبoفيoواإليقاعاتoالجملoيُكمل

ooالبسيطةoالخيالoألعابoيلعب

ooأكثرoأوoمكعباتoأربعةoمنoأبراجًاoيبني

ooاألخرىoمنoأكثرoيًداoيستخدمoقد

oooفيoوضعهoحذاءكoالتقط"o:مثلoخطوتينoمنoمكونةoتعليماتoيتبع

الخزانة".

ooكلبoأوoطائرoأوoقطoمثلoصورoكتابoفيoاألشياءoيسمي

البدني  الحركي/النمو  التطور 
ooأصابعهoأطرافoعىلoيقف

ooالكرةoيركل

oooبالجريoيبدأ

ooمساعدةoدونoفوقهoمنoوينزلoاألثاثoيتسلق

ooالسلمoبدرابزينoاإلمساكoمعoوينزلهoالسلمoيصعد

ooمرفوعةoبيديهoالكرةoيرمي

ooوالدوائرoالمستقيمةoالخطوطoينسخoأوoيرسم

تصرفي في وقت مبكر بالتحدث 
مع طبيب طفلك إذا كان طفلك:

oo)"الحليبoأشرب"o:مثل(o،كلمتينoمنoًجُمالoيستخدمoال

oooوالهاتفoالشعرoفرشاةoمثلo،المعتادةoباألشياءoيفعلoماذاoيعرفoال

والشوكةoوالملعقة

ooالكلماتoيقلدoأوoاألفعالoيحاكيoال

ooالبسيطةoالتعليماتoيتبعoال

ooبثباتoيمشيoال

ooلديهoكانتoوقدراتoمهاراتoيفقد

أخبري طبيب طفلك أو الممرضة إذا الحظتي أًيا من هذه 
oالعالمات محتملة الداللة عىل تأخر التطور في هذا العمر، و 

oلألطفالoتُقدمoالتيoالخدماتoيعرفoمجتمعكoفيoشخصoأيoمعoتحدثي

oمنoلمزيدo.بالواليةoالعامoالمبكرoالتدخلoبرنامجoمثلo،بمنطقتكoالصغار

oبـoاتصليoأوowww.cdc.gov/concernedoإىلoانتقليo،المعلومات

.1-800-CDC-INFO )1-800-232-4636(

oللطفلoالعامoالتطورoبفحصoاألطفالoلطبoاألمريكيةoاألكاديميةoتوصي

oاسأليo.شهرًاoوعشرونoأربعoعمرoفيoالطبيبoزيارةoعندoالتوحدoوعالمات

طبيبoطفلكoعنoنتيجةoفحصoتطورoطفلك.

o،الخامسة oالطبعة o،CARINGoFORoYOURoBABYoANDoYOUNGoCHILD:oBIRTHoTOoAGEo5 oمنoُمقتبس

oاألكاديمية oإصدار o،2009 o،2004 o،1998 o،1993 o،1991 o© oألتمان oريمر oوتانيا oشيلوف oستيفن oحررها

oGUIDELINESoFORoHEALTHoSUPERVISIONoOFo INFANTS,o:المشرقoوالمستقبلoاألطفالoلطبoاألمريكية

oإمoوبوالoشوoإسoوجودثoآرoجيoهيغنoجوزفoحررهاo،الثالثةoالطبعةo،CHILDREN,oANDoADOLESCENTS
oالمرجعيةoالقائمةoتعدoالo.األطفالoلطبoاألمريكيةoاألكاديميةo:إلoآيo،فيليجoغروفoإلكo،2008o،دانكن

لمراحلoالتطورoاألساسيةoهذهoبدياًلoعنoاختبارoالفحصoالتطوريoالقياسيoالرسمي.



ساعدي طفلك عىل التعلم والنمو

يمكنك مساعدة طفلك عىل التعلم والنمو. تحدثي معه واقرئي له وغني معه واْلعبا سويًا كل يوم. 

فيما يلي بعض األنشطة لقضاء وقت ممتع مع طفلك الذي يبلغ من العمر عامين.

ما يمكنك فعله لطفلك الذي يبلغ من العمر عامين:

oooالبسيطةoاألعمالoفيoالمساعدةoعىلoطفلكoشجعي

oبوصفهoطفلكoامدحيo.العشاءoوإعدادoالمسحoمثلo،بالمنزل

مساعًداoجيًدا.

oooبعضهمoبجانبoيلعبونoاألطفالoيظلo،السنoهذاoفي

oبعضهمoيشاركونoوالo)البعضoبعضهمoمعoوليس(oالبعض

oالكثيرoاألطفالoامنحيo،اللعبoمواعيدoعندo.جيدةoمشاركة

oوتدخليoكثٍبoعنoاألطفالoراقبيo.بهاoللعبoاأللعابoمن

عندoمشاجرتهمoاوoجدالهمoاَلحاد.

oooيتبعoعندماoوامدحيهoواالهتمامoالعنايةoطفلكoامنحي

oاقضيo.المتمردoالسلوكoعىلoاالهتمامoحدديo.التعليمات

oالمعاقبةoمنoأكثرoالحسنةoالسلوكياتoمدحoفيoطوياًلoوقًتا

عىلoالسلوكياتoالسيئة.

oooواألشياءoوالحيواناتoالجسمoأجزاءoتحديدoطفلكoعلمي

المألوفةoاألخرىoوتسميتها.

ooo.صحيحةoغيرoبطريقةoكلماتoيقولoعندماoلطفلكoتصححيoال

oهذه"o،المثالoسبيلoعىلo.صحيحةoبطريقةoلهoقوليهاoبل

كرة".

oooإىلoاإلشارةoمنoبداًلoالكلمةoقولoعىلoطفلكoشجعي

o)"لبن"(oكلمةoقولoيستطيعoالoطفلكoكانoإنo.الشيء

oبمرورo.لمساعدتهo)"ل"(oاألولoالحرفoلهoفكرريo،بأكملها

o—oكاملةoالجملةoقولoعىلoطفلكoحثoيمكنكo،الوقت

"أريدoلبًنا".

oo.عليهاoيعثرoواجعليهoبالغرفةoطفلكoألعابoخبئي

oooأوoاأللوانoأوoباألشكالoاأللغازoحلoعىلoطفلكoساعدي

oيضعهاoعندماoقطعةoكلoاسمoحدديo.المزرعةoحيوانات

الطفلoفيoمكانها.

oooبناءoفيoاألدوارoتبادالo.بالمكعباتoاللعبoعىلoطفلكoشجعي

األبراجoوهدمها.

oooواأللوانoاألقالمoباستخدامoطفلكoمعoفنيةoمشاريعoنفذي

oأوoالجدارoعىلoوعلقيهoطفلكoيصنعهoماoاوصفيo.والورق

الثالجة.

oooواألدراجoاألبوابoفتحoفيoمساعدتكoطفلكoمنoاطلبي

وتقليبoصفحاتoكتابoأوoمجلة.

oooمنهoاطلبيo،جيًداoالمشيoعىلoقادرًاoطفلكoيصبحoأنoبمجرد

حملoاألشياءoلِك.

oooماهرًاoطفلكoيكونoعندماo.طفلكoمعoوإيابًاoذهابًاoالكرةoاركلي

فيoذلك،oشجعيهoعىلoالركضoوالركل.

oooأوoالمعداتoوتسلقoللركضoالحديقةoإىلoطفلكoاصطحبي

oعنoطفلكoراقبيo.الطبيعةoوسطoالتنزهoممراتoفيoالمشي

كثب.

تعلمي اإلشارات. تصرفي في وقٍت مبكر.
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طفلك في عمر ثالثة أعوام

الطفل    سن الطفل    تاريخ اليوم اسم 

 إن الطريقة التي يلعب بها طفلك ويتعلم ويتحدث ويتفاعل ويتحرك من خاللها تقدم دالالت هامة عن 

تطور الطفل. مراحل التطور األساسية هي األشياء التي يستطيع معظم األطفال القيام بها عند عمرٍ معين.

تحققي من مراحل التطور األساسية التي بلغها طفلك بإتمام ثالثة أعوام. خذي النتائج وتحدثي مع طبيب طفلك في كل زيارة عن مراحل التطور 

األساسية التي بلغها طفلك وعما تتوقعيه الحًقا.

ما يفعله معظم األطفال في هذا العمر:
اجتماعًيا/عاطفًيا

ooواألصدقاءoالبالغينoيقلد

ooتشجيعoدونoلألصدقاءoعواطفهoيُظهر

ooاللعبoفيoاألدوارoيتبادل

ooيبكيoبصديقoاالهتمامoيُظهر

oo"ملكها"oأوo"ملكه"oأوo"ملكي"oفكرةoيفهم

ooالعواطفoمنoواسعةoمجموعةoيُظهر

ooواألبoاألمoبينoبسهولةoيُميز

ooالروتينoفيoتحدثoالتيoالكبيرةoالتغييراتoمنoمستاًءoيصبحoقد

ooبنفسهoمالبسهoويخلعoيرتدي

التواصل  اللغة/ 
ooخطواتoثالثةoإىلoخطوتينoمنoتعليماتoيتبع

ooالمألوفةoاألشياءoأغلبoيُسميoأنoيمكن

oo"و"تحتo،"و"عىلo،"في"oمثلoكلماتoيفهم

ooوسنهoاألولoاسمهoينطق

ooصديًقاoيُسمي

oooأسماءoوبعضo،"و"أنتo،"و"نحنo"و"ملكيo،"أنا"oمثلoكلماتoيقول

الجمعo)سياراتoوكالبoوقطط(

ooالوقتoمعظمoفهمهoيستطيعونoبحيثoالغرباءoمعoجيدةoبطريقةoيتحدث

ooجملoثالثةoإىلoجملتينoباستخدامoمحادثةoيُجري

)التعلم والتفكير وحل  النشاط اإلدراكي 
المشكالت( 

ooالمتحركةoواألجزاءoوالرافعاتoاألزرارoذاتoاأللعابoتشغيلoيمكنه

ooواألشخاصoوالحيواناتoالُدمىoمعoتخيليةoألعابًاoيلعب

ooقطعoأربعةoإىلoثالثoمنoألغازًاoيحل

oo"اثنين"oمعنىoماoيفهم

ooتلوينoقلمoأوoرصاصoبقلمoدائرةoرسمoيحاكي

ooاألخرىoتلوoواحدةoالكتابoصفحاتoيقلب

ooمكعباتoستةoمنoبأكثرoمرتفعاتoيشّيد

ooالبابoمقبضoيديرoأوoالعبواتoغطاءoويفتحoيغلق

البدني  الحركي/النمو  التطور 
ooجيًداoيصعد

ooبسهولةoيركض

oo)عجالتo3oدراجة(oثالثيةoدراجةoيركب

ooدرجةoكلoعىلoواحدةoقدمoيضعoبحيثo،السلمoينزلoوoيصعد

تصرفي في وقت مبكر بالتحدث 
مع طبيب طفلك إذا كان طفلك:

ooالسلمoمعoمشكلةoلديهoأوoكثيرًاoيسقط

ooحديثهoفيoبشدةoيتلعثمoأوoلعابهoيسيل

oooواأللغازoاأللواحoتثبيتoمثل(oالبسيطةoاأللعابoاستخدامoيمكنهoال

البسيطةoوتدويرoالمقبض(

ooالحديثoأثناءoًجُمالoيستخدمoال

ooالبسيطةoالتعليماتoيستوعبoال

ooالتخيلoأوoالتظاهرoلعبةoيلعبoال

ooباأللعابoأوoاآلخرينoاألطفالoمعoاللعبoيريدoال

ooبصريًاoيتواصلoال

ooلديهoكانتoوقدراتoمهاراتoيفقد

أخبري طبيب طفلك أو الممرضة إذا الحظتي أًيا من هذه 
oالعالمات محتملة الداللة عىل تأخر التطور في هذا العمر، وتحدثي

oلألطفالoتُقدمoالتيoبالخدماتoدرايةoعىلoمجتمعكoفيoشخصoمع

oمنoلمزيدo.المحليةoالحكوميةoمدرستكoمثلo،منطقتكoفيoالصغار

oعىلoاتصليoأوowww.cdc.gov/concernedoإىلoانتقليo،المعلومات

.1-800-CDC-INFO )1-800-232-4636(

o،الخامسة oالطبعة o،CARINGoFORoYOURoBABYoANDoYOUNGoCHILD:oBIRTHoTOoAGEo5 oمنoُمقتبس

oاألكاديمية oإصدار o،2009 o،2004 o،1998 o،1993 o،1991 o© oألتمان oريمر oوتانيا oشيلوف oستيفن oحررها

oGUIDELINESoFORoHEALTHoSUPERVISIONoOFo INFANTS,o:المشرقoوالمستقبلoاألطفالoلطبoاألمريكية

oإمoوبوالoشوoإسoوجودثoآرoجيoهيغنoجوزفoحررهاo،الثالثةoالطبعةo،CHILDREN,oANDoADOLESCENTS
oالمرجعيةoالقائمةoتعدoالo.األطفالoلطبoاألمريكيةoاألكاديميةo:إلoآيo،فيليجoغروفoإلكo،2008o،دانكن

لمراحلoالتطورoاألساسيةoهذهoبدياًلoعنoاختبارoالفحصoالتطوريoالقياسيoالرسمي.



ساعدي طفلك عىل التعلم والنمو

يمكنك مساعدة طفلك عىل التعلم والنمو. تحدثي معه واقرئي له وغني معه واْلعبا سويًا كل يوم. 

فيما يلي بعض األنشطة التي يمكنك االستمتاع بها مع طفلك البالغ من العمر ثالثة أعوام.

ما يمكنك فعله لطفلك الذي يبلغ ثالثة أعوام:

oooإىلoأوoاألطفالoلعبoتجمعoأماكنoإىلoطفلكoمعoاذهبي

oعىلoلتشجيعهo،آخرونoأطفالoبهاoيوجدoأخرىoأماكن

التواصلoمعoاآلخرين.

oooأوoمستاًءاoيكونoعندماoالمشكلةoحلoعىلoطفلكoمعoاعملي

غاضًبا.

ooo:قوليo،المثالoسبيلoعىلo.طفلكoمشاعرoعنoتحدثي

oقطعةoقذفتoألنكoبالغضبoتشعرoأنكoأخبركoأنoيمكنني"
اللغز".oشجعيoطفلكoعىلoتحديدoمشاعرهoفيoالكتب.

oooخرقoإذاo.بهاoوتمسكيo،لطفلكoوحدوًداoقواعًداoضعي

oواحدةoدقيقةoإىلoثانيةo30oلمدةoفعاقبيهo،قاعدةoطفلِك

oطفلكoامدحيo.غرفتهoفيoالمكوثoأوoالكرسيoفيoبالجلوس

عندoالتزامهoبالقواعد.

oooعىلo.خطواتoثالثoأوoاثنانoفيoالتعليماتoطفلكoأعِط

oحذائكoوأحضريoغرفتكoإىلoاذهبي"o،المثالoسبيل

ومعطفك".

oooإىلoيشيرoأنoطفلكoمنoاطلبيo.يومoكلoلطفلكoاقرأي

األشياءoفيoالصورoوأنoيكررoالكلماتoبعدك.

oooوأقالمoورقoعىلoيحتويo"نشاطoصندوق"oطفلكoامنحي

oمعoًوأشكاالoخطوًطاoوارسميoلوِّنيo.تلوينoوكتبoتلوين

طفلك.

oooعىلoالعثورoطفلكoمنoاطلبيo.التماثلoألعابoمعهoالعبي

أشياءoمتشابهةoفيoالكتبoأوoفيoأنحاءoالمنزل.

oooودرجاتoالجسمoأجزاءoمعهoعديo.العدoألعابoمعهoالعبي

oتشاهديهاoأوoتستخدميهاoالتيoاألشياءoمنoوغيرهاoالساللم

كلoيوم.

oooعندماo.السلمoعىلoوهبوًطاoصعوًداoطفلكoيدoأمسكي

oاستخدامoعىلoشجعيهo،بسهولةoوالنزولoالصعودoمنoيتمكن

الدرابزين.

oooأوoالحديقةoإىلoمعهoواذهبيo.بالخارجoطفلكoمعoالعبي

oأنشطةoودونoبحريةoباللعبoلطفلكoاسمحيo.المشيoمسار

ممنهجة.

تعلمي اإلشارات. تصرفي في وقٍت مبكر.
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طفلك في عمر أربعة أعوام

الطفل    سن الطفل    تاريخ اليوم اسم 

 إن الطريقة التي يلعب بها طفلك ويتعلم ويتحدث ويتفاعل ويتحرك من خاللها تقدم دالالت هامة عن 

تطور الطفل. مراحل التطور األساسية هي األشياء التي يستطيع معظم األطفال القيام بها عند عمرٍ معين.

تحققي من مراحل التطور األساسية التي بلغها طفلك بإتمام أربعة أعوام. خذي النتائج وتحدثي مع طبيب طفلك في كل زيارة عن مراحل التطور 

األساسية التي بلغها طفلك وعما تتوقعيه الحًقا.

ما يفعله معظم األطفال في هذا العمر:
اجتماعًيا/عاطفًيا

ooجديدةoأشياءoبعملoيستمتع

oo"و"األبo"األم"oدورoيلعب

ooالتخيليoاللعبoفيoفأكثرoأكثرoمبدًعاoيصبح

ooوحدهoاللعبoمنoأكثرoاآلخرينoاألطفالoمعoاللعبoيفضل

ooاآلخرينoاألطفالoمعoيتعاون

ooتخيليoهوoوماoحقيقيoهوoماoيحكيoأنoاألحيانoمنoكثيرoفيoيمكنهoال

ooبهoيهتمoوماoيحبهoماoعنoيتحدث

التواصل  اللغة/ 
ooo"هو"oاستخدامoمثلo،اللغةoلقواعدoاألساسيةoالقواعدoبعضoيعرف

و"هي"oبشكٍلoصحيح
ooo"بتسيoالعنكبوت"oأغنيةoمثلoالذاكرةoمنoقصيدةoيقولoأوoأغنيةoيغني

أوo"العجالتoبالحافلة"
ooقصًصاoيحكي

ooواألخيرoاألولoاالسمoنطقoيمكنه

)التعلم والتفكير وحل  النشاط اإلدراكي 
المشكالت( 

ooاألرقامoوبعضoاأللوانoبعضoتسميةoيمكنه

ooالعدoفكرةoيفهم

ooالوقتoفهمoفيoيبدأ

ooقصةoمنoأجزاًءoيتذكر

oo"و"االختالفo"التشابه"oفكرةoيفهم

ooالجسمoمنoأجزاءoأربعةoإىلoبجزئينoشخًصاoيرسم

ooالمقصoيستخدم

ooالكبيرةoالحروفoبعضoبنسخoيبدأ

ooالورقoألعابoأوoالطاولةoألعابoيلعب

ooكتابoفيoذلكoبعدoسيحدثoأنهoيعتقدoبماoيخبرك

البدني  الحركي/النمو  التطور 
ooثانيتينoإىلoتصلoلمدةoواحدةoقدمoعىلoويقفoيقفز

ooالوقتoمعظمoالكرةoتسديداتoيلتقط

ooطعامهoويهرسoاآلخرينoرقابةoتحتoوالتقطيعoبالصبoيقوم

تصرفي في وقت مبكر بالتحدث 
مع طبيب طفلك إذا كان طفلك:

ooمكانoفيoالقفزoيمكنهoال

ooالخربشةoمشكلهoمنoيعاني

ooالتخيليةoأوoالتفاعليةoباأللعابoاهتمامoأيoيُظهرoال

oooخارجoأشخاصoأيoمعoيتفاعلoالoأوoاآلخرينoاألطفالoيتجاهل

العائلة

ooالمرحاضoواستخدامoوالنومoالمالبسoارتداءoيقاوم

ooالمفضلةoقصتهoسردoإعادةoيمكنهoال

ooخطواتoثالثoمنoالمكونةoاألوامرoيّتبعoال

oo"و"االختالفo"التشابه"oيفهمoال

ooصحيحoبشكٍلo"و"أنتo"أنا"oكلمةoيستخدمoال

ooبوضوحoيتحدثoال

ooلديهoكانتoوقدراتoمهاراتoيفقد

أخبري طبيب طفلك أو الممرضة إذا الحظتي أًيا من هذه 
oالعالمات محتملة الداللة عىل تأخر التطور في هذا العمر، وتحدثي

oلألطفالoتُقدمoالتيoبالخدماتoدرايةoعىلoمجتمعكoفيoشخصoمع

oمنoلمزيدo.المحليةoالحكوميةoمدرستكoمثلo،منطقتكoفيoالصغار

oعىلoاتصليoأوowww.cdc.gov/concernedoإىلoانتقليo،المعلومات
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لمراحلoالتطورoاألساسيةoهذهoبدياًلoعنoاختبارoالفحصoالتطوريoالقياسيoالرسمي.
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ساعدي طفلك عىل التعلم والنمو

يمكنك مساعدة طفلك عىل التعلم والنمو. تحدثي معه واقرئي له وغني معه واْلعبا سويًا كل يوم. 

فيما يلي بعض األنشطة لقضاء وقت ممتٍع مع طفلك الذي يبلغ أربعة أعوام.

ما يمكنك فعله لطفلك الذي يبلغ من العمر أربعة أعوام:

oooماoوحاكيoالقائدoيكونoدعيهo.التخيلoلعبةoطفلكoمعoالعبي

يفعله.

oooالذيoالقادمoالحدثoدورoبأداءoالتظاهرoطفلكoعىلoاقترحي

oالمكوثoأوoالحضانةoإىلoالذهابoمثلo،عصبًياoيجعلهoقد

طوالoالليلoفيoمنزلoاألجداد.

oooطفلكoدعيo.استطعِتoكلماoبسيطةoخياراتoطفلكoامنحي

oحدديo.خفيفةoكوجبةoيتناولهoأوoيلعبهoأوoيرتديهoماoيختار

الخياراتoبخيارينoأوoثالثةoخيارات.

oooمعoمشاكلهoيحلoطفلكoدعيo،اللعبoمواعيدoأثناء

األصدقاء،oولكنoكونيoقريبةoللمساعدةoإنoلزمoاألمر.

oooاأللعابoومشاركةoالكلماتoاستخدامoعىلoطفلكoشجعي

وممارسةoألعابoتبادلoاألدوارoمنoاختيارoشخٍصoآخر.

oooالمالبسoارتداءoمثلo،يتخيلهoماoلعملoألعابًاoطفلكoامنحي

وترتيبoأدواتoالمائدةoومستلزماتoالمطبخ.

oooبداًلo.طفلكoإىلoالتحدثoعندoجيدةoنحويةoقواعدoاستخدمي

o،لهoقوليo،"هناoإىلoتأتيoأنoمنكoتريدoماما"o،قولoمن

"أريدكoأنoتأتيoإىلoهنا".

oooعندo"أخيرًا"oوo"و"ثانًياo"أواًل"oمثلoكلماتoاستخدمي

oيساعدoأنoشأنهoمنoفهذاo.اليوميةoاألنشطةoعنoالتحدث

طفلكoعىلoمعرفةoتسلسلoاألحداث.

ooo.طفلكoيطرحهاoالتيo"لماذا"oأسئلةoعىلoلإلجابةoوقًتاoخذي

oساعديoأوo"أعرفoال"oفقوليo،اإلجابةoتعرفينoالoكنتيoإذا

oأوoاإلنترنتoعىلoأوoكتابoفيoاإلجابةoعىلoالعثورoفيoطفلك

منoشخصoبالغoآخر.

oooفيoحدثoماذاoيخبركoأنoاسأليهo،طفلكoمعoتقرأيoعندما

القصةoبينماoتسردينهاoعليه.

oooالموجودةoواألشياءoوالصورoالكتبoفيoاأللوانoأسماءoاذكري

oعددoمثلoالعاديةoلألشياءoمعهoبالعدoقوميo.المنزلoفي

الوجباتoالخفيفةoأوoالرقائقoأوoالساللمoأوoلعبةoالقطارات.

oooلعبةoمثلoالطلقoالهواءoفيoألعابًاoيلعبoأنoطفلكoعلّمي

المطاردة،oولعبةoاتبعoالقائدoولعبةo"بطةoبطةoأوزة".

oooقوماo.معهoوارقصيoلطفلكoالمفضلةoالموسيقىoشغلي

بمحاكاةoحركاتoبعضكماoالبعضoبالتناوب.
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طفلك في عمر خمسة أعوام

الطفل    سن الطفل    تاريخ اليوم اسم 

 إن الطريقة التي يلعب بها طفلك ويتعلم ويتحدث ويتفاعل ويتحرك من خاللها تقدم دالالت هامة عن 

تطور الطفل. مراحل التطور األساسية هي األشياء التي يستطيع معظم األطفال القيام بها عند عمرٍ معين.

تحققي من مراحل التطور األساسية التي بلغها طفلك بإتمام خمسة أعوام. خذي النتائج وتحدثي مع طبيب طفلك في كل زيارة عن مراحل 

التطور األساسية التي بلغها طفلك وعما تتوقعيه الحًقا.

ما يفعله معظم األطفال في هذا العمر:
اجتماعًيا/عاطفًيا

ooاألصدقاءoإرضاءoيريد

ooاألصدقاءoمثلoيكونoأنoيريد

ooبالقواعدoلاللتزامoقابليةoأكثر

ooوالتمثيلoوالرقصoالغناءoيحب

ooالجنسينoبينoالتمييزoعىلoقادر

ooتخيليoهوoوماoحقيقيoهوoبماoيُخبركoأنoيمكنه

oooالجيرانoأحدoيزورoقدo،المثالoسبيلoعىل(oاالستقالليةoمنoمزيًداoيُظهر

المجاورينoبمفردهo]الoيزالoذلكoتحتoإشرافoالبالغين[(

oo.للغايةoمتعاونًاoأخرىoأحيانoوفيo،أحيانًاoمرهًقاoيكون

التواصل  اللغة/ 
ooشديدoبوضوٍحoيتحدث

ooكاملةoجملoباستخدامoبسيطةoقصةoيحكي

oooستكون"oالمثالoسبيلoعىلoالمستقبلي؛oالفعلoصيغةoيستخدم

جدتيoهنا".

ooوالعنوانoاالسمoيقول

)التعلم والتفكير وحل  النشاط اإلدراكي 
المشكالت( 

ooأكثرoأوoأشياءoعشرةoيعد

ooللجسمoأجزاءoستةoعنoيقلoالoبماoشخصoرسمoيمكنه

ooاألرقامoأوoالحروفoبعضoنقلoيمكنه

ooأخرىoهندسيةoوأشكالoمثلًثاoينسخ

ooوالطعامoالمالoمثلo،يومoكلoتُستخدمoالتيoاألشياءoعىلoيتعرف

البدني  الحركي/النمو  التطور 
ooأكثرoأوoثواٍنoعشرoلمدةoواحدةoقدمoعىلoيقف

ooبالحبلoالوثبoعىلoقادرًاoيكونoوقدoيقفز؛

ooالشقلبةoيمكنه

ooالطعامoسكينoوأحيانًاoوملعقةoشوكةoيستخدم

ooبنفسهoالمرحاضoاستخدامoيمكنه

ooويتسلقoيتأرجح

تصرفي في وقت مبكر بالتحدث 
مع طبيب طفلك إذا كان طفلك:

ooواسعoنطاٍقoعىلoمشاعرهoيُظهرoال

oooعىلoحزنoأوoخجلoأوoعدوانيةoأوoخوف(oُمتطرًفاoسلوًكاoيُظهر

نحوoغيرoعادي(

ooنشطoوغيرoمعتادoغيرoبشكٍلoمنعزل

oooنشاطoعىلoالتركيزoفيoصعوبةoويواجهo،بسهولةoانتباههoيتشتت

واحدoأكثرoمنoخمسoدقائق

ooسطحيoبشكٍلoفقطoيستجيبoأوo،لألشخاصoيستجيبoال

ooتخيليoهوoوماoحقيقيoهوoبماoيُخبركoأنoيمكنهoال

ooواألنشطةoاأللعابoمنoمتنوعةoمجموعةoيمارسoال

ooواألخيرoاألولoاالسمoنطقoيمكنهoال

ooصحيحoبشكٍلoالماضيoالفعلoأوoالجمعoصيغةoيستخدمoال

ooاليوميةoالخبراتoأوoاألنشطةoعنoيتحدثoال

ooصورًاoيرسمoال

oooمالبسهoخلعoأوoوتجفيفهماoيديهoغسلoأوoأسنانهoغسلoيمكنهoال

بدونoمساعدة

ooلديهoكانتoوقدراتoمهاراتoيفقد

أخبري طبيب طفلك أو الممرضة إذا الحظتي أًيا من هذه 
oالعالمات محتملة الداللة عىل تأخر التطور في هذا العمر، وتحدثي

oلألطفالoتُقدمoالتيoبالخدماتoدرايةoعىلoمجتمعكoفيoشخصoمع

oمنoلمزيدo.المحليةoالحكوميةoمدرستكoمثلo،منطقتكoفيoالصغار

oعىلoاتصليoأوowww.cdc.gov/concernedoإىلoانتقليo،المعلومات

.1-800-CDC-INFO )1-800-232-4636(

o،الخامسة oالطبعة o،CARINGoFORoYOURoBABYoANDoYOUNGoCHILD:oBIRTHoTOoAGEo5 oمنoُمقتبس

oاألكاديمية oإصدار o،2009 o،2004 o،1998 o،1993 o،1991 o© oألتمان oريمر oوتانيا oشيلوف oستيفن oحررها

oGUIDELINESoFORoHEALTHoSUPERVISIONoOFo INFANTS,o:المشرقoوالمستقبلoاألطفالoلطبoاألمريكية

oإمoوبوالoشوoإسoوجودثoآرoجيoهيغنoجوزفoحررهاo،الثالثةoالطبعةo،CHILDREN,oANDoADOLESCENTS
oالمرجعيةoالقائمةoتعدoالo.األطفالoلطبoاألمريكيةoاألكاديميةo:إلoآيo،فيليجoغروفoإلكo،2008o،دانكن

لمراحلoالتطورoاألساسيةoهذهoبدياًلoعنoاختبارoالفحصoالتطوريoالقياسيoالرسمي.



ساعدي طفلك عىل التعلم والنمو

يمكنك مساعدة طفلك عىل التعلم والنمو. تحدثي معه واقرئي له وغني معه واْلعبا سويًا كل يوم. 

فيما يلي بعض األنشطة لقضاء وقت ممتع مع طفلك الذي يبلغ من العمر خمسة أعوام.

ما يمكنك فعله لطفلك الذي يبلغ من العمر خمسة أعوام:

oooالحديقةoإىلoالرحالتoأوoاللعبoمواعيدoتنظيمoعىلoاحرصي

oاختيارoفيoأكبرoحريةoطفلكoامنحيo.اللعبoمجموعاتoأو

oحلoعىلoيعملoطفلكoودعيo،األصدقاءoمعoللعبoاألنشطة

المشكالتoبمفرده.

oooنابيةoألفاظoاستخدامoأوoبوقاحةoالردoفيoطفلكoيبدأoقد

oالo.باالستقالليةoالشعورoعنoللتعبيرoكوسيلةo)بذيئةoكلمات(
oالتنبيهoيجبoبلo،االهتمامoمنoكبيرًاoقدرًاoالكالمoهذاoتولي

oعندماoطفلكoامدحيo،ذلكoمنoوبداًلo.مختصرًاoتنبيًهاoعليه

oبالنفيoالردoويتقبلoوهادئةoلطيفةoبطريقةoاألشياءoيطلب

"ال".

oooاللمسoعنoطفلكoمعoللتحدثoالمناسبoالوقتoهوoهذا

oمنo"الحساسةoاألماكن"oيلمسoأنoألحدoينبغيoالo.اآلمن

oأوoالفحصoخاللoالممرضاتoأوoاألطباءoباستثناءoجسده

الوالدينoعندماoيحاولونoإبقاءoالطفلoنظيًفا.

oo.هاتفهoورقمoعنوانهoطفلكoعلمي

oooذلكoبعدoسيحدثoماoيتوقعoأنoاسأليهo،لطفلكoالقراءةoعند

فيoالقصة.

oooوسردoالصورoإىلoبالنظرo"القراءة"oعىلoطفلكoشجعي

القصة.

oooوالمساءoوالظهيرةoالصباحoمثلoالزمنoمفاهيمoطفلكoعلمي

واليومoوغًداoوأمس.oابدأيoفيoتعليمoطفلكoأيامoاألسبوع.

oooسبيلoعىلo.مجتمعكoفيoطفلكoاهتماماتoاستكشفي

oبزيارةoفقوميo،الحيواناتoيحبoطفلكoكانoإنo،المثال

oأوoالمكتبةoإىلoاذهبيo.الحيواناتoمزرعةoأوoالحيوانoحديقة

ابحثيoعىلoاإلنترنتoللتعرفoعىلoهذهoالمواضيع.

oooواأللوانoوالورقoاألقالمoمنoالمتناولoفيoبصندوقoاحتفظي

oالرسمoعىلoطفلكoشجعيo.واللصقoاألطفالoومقصات

oوالموادoالمستلزماتoباستخدامoالفنيةoالمشروعاتoوتنفيذ

المختلفة.

oo.مًعاoاألشياءoوضعoعىلoطفلكoتشجعoالتيoباأللعابoالعبي

oo.للتأرجحoساقيهoوثنيoفردoكيفيةoطفلكoعلمي

oo.التسلقoقضبانoعىلoالصعودoعىلoطفلكoساعدي

oooعنoالبحثoلعبةoمعهoوالعبيoنزهاتoفيoطفلكoمعoاذهبي

oركوبoعىلoوساعديهo،بكoالخاصةoالحديقةoأوoالحيoفيoالكنز

الدراجةoبعجالتoالتدريبo)بحيثoيرتديoخوذة(.

تعلمي اإلشارات. تصرفي في وقٍت مبكر.
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