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 ع  مر إثني
 ع  شر شهر  ا

 
 

 
 
 
 
 

 توقعات النمو
 خالل يحدث الدماغ تطور من ٪ثمانون  

 !الحياة من سنوات ثالث أول
 منها والوقاية األمراض مكافحة ومركز األطفال لطب األمريكية األكاديمية حددت وقد

 .شهًرا اثني عشر عمر في طفل كل إليها يصل أن يجب بالعمر صلة ذات عالمات
 

 أن يجب. معين عمر في األطفال معظم بها قومي أن يمكن شيا األ هي تطورال معالم
 لالطف يكون قد. الخاصة بطريقته طفل كل يتطور اذ ؛ حساسيةبالمعالم  هذه إلى ينظر
 تنبيه طريق عن التدخل عليك يجب. المهارات كل يتعلم أن دون الصحيح المسار على
 .لطفلكفي النمو  التأخير أو التقدم بشأن مخاوف أي لديك كان إذا طفلك طبيب

 

 

طفلك؟ يفعل أن يجب ماذا  
 

  تطور اللغة والتخاطب


  البسيطة اللفظية للطلبات يستجيب  

  ال“عن لتعبير لـ الرأس هز مثل ، بسيطة إيما ات يستخدم" 

  مناغاة مع تغيير في النبرة  

  هاو ه"او يقول "ماما" ، "دادا" و"  

  القصيرة العبارات أو الشائعة الكلمات تكرار يحاول  
 

 
 

 العاطفي/  االجتماعي النمو

 
 ولي االمر/  الوالدين مغادرة عند بكا ال 
 الغربا  مع الحذر 
 المواقف بعض في خائفا يكون قد •
 العاب/  مفضلة مواد لديه •
 آخرين أشخاص على الرعاية مقدم أو/  و ماأل فضلي •
 المواقف بعض في خائفا يكون قد •
 اإليما ات أو األصوات ركري •
 عهتذوق طعامه باصبي •
 لعبة أولك  كتاب تسليم طريق عنيبدأ باللعب  أو القرا ة يبدأ •
  المالبس ارتدا  عند للمساعدة هساق أو هذراع يمد •

 لاألطفا لطب األمريكية األكاديمية توصي
 للجميع وسلوكي تطوري فحص بإجراء
 بعمر:

    تسعة اشهر 
    ثمانية عشر شهرا 
    ون شهرااربعة وعشرون او ثالث 

 

ادوات الفحص 
 :الموصى بها

  العمر والمراحل 
 (ASQ-3) استبيان

  االباء للحالة  تقييم

 (PEDS)   التطورية

  ةطوريالت للحالة االباء تقييم - 

 (PEDS-DM)   التطور معالم

  انسجفحص بري Brigance 

Screens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :هابالبرامج الموصى 

 
CDC’s Milestone Tracker 
Daily Vroom BabySparks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكتب التعليم االبتدائي

 مدارس بافلو العامة

Arabic 

http://www.aap.org/
http://www.cdc.gov/
http://www.agesandstages.com/
http://www.agesandstages.com/
http://www.pedstest.com/
http://www.pedstest.com/
http://www.pedstest.com/
http://www.pedstest.com/
http://www.pedstest.com/
http://www.pedstest.com/
http://www.pedstest.com/
http://www.pedstest.com/
http://www.curriculumassociates.com/products/BRIGANCEoverview.aspx
http://www.curriculumassociates.com/products/BRIGANCEoverview.aspx
http://www.curriculumassociates.com/products/BRIGANCEoverview.aspx


This information comes from 
American Academy of Pediatrics at https://www.aap.org Centers for 

Disease Control and Prevention at https://www.cdc.gov/ and is 
funded by the District’s My Brother’s Keeper Initiative. 

 

  (المشكالت حل مهارات ، التفكير ، التعلم) المعرفي النمو                                            

 

 (السقوط ، الرمي ، الضرب ، هزال) مختلفة طرق بعدة شيا اال يستكشف 

 بسهولة ةبأخمال األشيا  يجد 

 الرغبات/  االحتياجات لتحديد المؤشر صبعاإل يستخدم 

 الكلمة سماعه عند الصحيحة الصورة إلى يشير/  إلى ينظر 

 اآلخرين حركات يقلد 

 تمشيط  و ،كوبال من شربال) صحيح بشكل اليومية األشيا  استخدامب يبدأ  

 (الهاتفي واالتصال ،األسنان وتنظيف ،الشعر

 (قطعة االلعاب التقط ،الكرة عن ابحث) واحدةال خطوةال التوجيهات ذات بعتي 

   

 
 (الحركة إجمالي) البدني رلتطوا

 
    ا/ جسمهجسمه لدعم والركبتين اليدين على ويزحف يدب 
   الجلوس دون مساعدةوضع يستطيع الوصول الى  

  يسحب نفسه ليقف 

  مشي بواسطة التمسك باالثاثي 

  يقف بمفرده دون اسناد 

  قد يمشي خطوتين او ثالث دون اسناد  

 

 الدقيق حركيال رتطوال

 

 الرضاعةما يأخذ عند وخاصة ،( واإلبهام المؤشر صبعاإل)ليدا قبضة يستخدم •
 بنفسه

 هماع بعضم جسمين قرعي •
 ة علبال من هاطقتلي و العناصر يضع •
 قبضته من طوعا األشيا  طلقي •
 السبابة بإصبع ويؤشر وخزي •
 خبطةشالالكتابة ب تقليد يحاول •

 

  فلي؟ط طبيب مع عنه التحدث علي ينبغي الذي ما
 

 أي طفلك مسيتعل متى معرفة المستحيل من. الخاصة بطريقته يتطور طفل كل
 من أي عرضي طفلك كان إذا األطفال بطبيب االتصال عليك يجب. معينة مهارة

في النمو: المحتمل للتأخر التالية العالمات

 يزحف ال 
 الزحف أثنا  الجسم من واحد جانب سحبي 
 اسناده عند الوقوف هيمكن ال 
 ته لهامشاهد أثنا  إخفاؤها تم التي األشيا  عن يبحث ال 
 (بابا" أو" دادا" أو" ماما)"مثل  مفردة كلمات إنتاج هيمكن ال" 
 هز الرأس  أو التلويح مثل ،اإليما ات استخدام يتعلم ال 
 الصور أو األشيا  إلى يشير ال 
 يتقنها كان التي المهارات فقدي

 واألمومة األبوة نصائح

 طفلك لمساعدة اإليجابية
  والنمو التعلم على

 

 

 
. اليوم طوال طفلك مع تحدث

 وصفية كلمات ماستخد
 الروتين تعلم على لمساعدته

 " ، المثال سبيل على. اليومي
 الشعر فرشاة ماما تستخدم

 ."شعرك تمشطل
 

 اسمح. يوم كل طفلك مع اقرأ
 بوالتناو الصفحات بتحويل لطفلك

. راهاي التي الصور تسمية على
 سرد في بالمساعدة له اسمح
 الموجودة الصور باستخدام القصة

 .الكتاب في
 

 أو أصواتًا طفلك يصدر عندما اجب
 على ذلك سيساعده. ضوضا 

 .للمحادثة اللغة استخدام تعلم
 .طفلك مع ارقصو األغاني انشد

 الوقت بعض احتضن طفلك
 .واحمله

 
 من الكثير وأعطيه طفلك مدحإ

 .المحبّةو  الرعاية
 تلوين وأقالم طفلكل ورقة أعط

 .بحرية رسمالب له واسمح
 ، الكتل باستخدام طفلك مع العب

 األلغاز أو ، لاشكاال فرزقم بو
 .المناسبة

 ها مععن وابحث الدمى بإخفا  قم
 .طفلك
لعبة اخفا  الوجه  ألعاب العب

لمس "peek-a-boo" مثلباليدين 
االكف المتبادل مع الغنا  

  "pat-a-cake"مثل
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