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 ع  مر اربعة و  
 عشرون 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

 .شهًراون عشراربعة و 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

 .لطفلك في النمو رالتأخ أو التقدم بشأن مخاوف أي لديك كان إذا طفلك طبيب
 

طفلك؟ يفعل أن يجب ماذا  
 

  تطور اللغة والتخاطب

 


 اسمها سمعي عندما الصورة أو ر الى الشئيشي 
 الجسم وأجزا  ،األشيا و  ،المألوفين األشخاص أسما  يعرف •
  كلمات عدة نطقي •
 كلمات أربع إلى اثنين منتتكون  قصيرة جمل/  بسيطة عبارات يستخدم •
 البسيطة التوجيهات يتبع •

 ينخراأل محادثات في هاسمعالتي ي الكلمات ركري •
 
 

 
 

 العاطفية/  االجتماعية التنمية

 
 اآلخرين سلوك يقلد •
 آخرين أطفال مع وجودهب يتمتع •
 يةاالستقاللفي  زيادة يظهر •
 ةالمتحدي السلوكيات إظهارب يبدأ •
 عن المقربين االنفصال ه في حالقلق بيني •

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

    تسعة اشهر 
    ثمانية عشر شهرا 
    ون شهرااربعة وعشرون او ثالث 

 

ادوات الفحص 
 :الموصى بها

     استبيان العمر والمراحل (ASQ-3) 

  االباء للحالة  تقييم

 (PEDS)   لتطوريةا

 عالمم - طوريةالت للحالة االباء تقييم 

  (PEDS-DM)   التطور

 Brigance Screensفحص بريجانس                            •
 

 
 

 :بها الموصى البرامج

 
CDC’s Milestone Tracker 

Daily Vroom BabySparks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االبتدائي التعليم مكتب
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 (المشكالت حل مهارات ، التفكير ، التعلم) المعرفية التنمية

 مخبأة تكون عندما حتى األشيا  يجد 

 واأللوان األشكال حسبالمواد   ترتيب يبدأ 

 اآلمن اللعب يبدأ 

 المألوفة والكتب األغاني من والقوافي الجمل يكمل 

 أكثر أو المكعباتقطع من  اربعة من أبراج يبني 

 (السلة في وضعها الكرة التقط)   خطوتينال التوجيهات ذات بعتي 

 (، الشمس ، الكلب ، القط) الكتب أو الصور في الشائعة األشيا  يلفظ 

 
 (الحركة إجمالي) البدني رلتطوا

 وحده يمشي 

 المشي أثنا  خلفه األلعاب يسحب 

 المشي أثنا  ألعاب عدة أو كبيرة لعبة يحمل 

 بالركض يبدأ 

 األصابع رؤوس على يقف 

 الكرة ركلي 

 الى االعلى الكرة يرمي 

 مساعدة دون وينزل األثاث إلى يصعد 

 سناداال على للحصول مع التمسك هبطي والدرج  دصعي 

 

 الدقيق حركيال رتطوال

 بحرية الشخبطة 

 دوائرو  مستقيمة خطوط كرري أو يرسم 

 محتوياتها لصب الحاوية بتدوير يقوم 

 خرىاأل اليد من أكثر احدى اليدين ستخدمي قد   

  

 ؟طفلي 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

 شهرا عشر ثمانية عمر وهو في المشي هيمكن ال 

 أشهر عدة بعد القدمينمن الكعب الى اصابع  مشىال نمط تطوير في يفشل 

 ثابتة خطوة لديه ليس أو ،القدم أصابع على فقط مشيي أو ،المشي من

 شهرا عشر ثمانية عمر في على االقل كلمة عشر خمسة نطقي ال 

 كلمتين منمكونة  عبارات يستخدم ال 

 الهاتف ،األسنان فرشاة) الشائعة األشيا  مع به القيام يجب ما يعرف ال، 

 (ملعقةال ،شوكةال

 اآلخرين كلمات أو حركات قلدي ال 

 بسيطة وجيهاتت يتبع ال 

 عجالت ذات لعبة دفع هيمكن ال 

 السابق في يمتلكها كان التي المهارة يفقد 

 واألمومة األبوة نصائح

 طفلك لمساعدة اإليجابية
والنمو التعلم على  

 

 
 

 طفلك علم. يوم كل لطفلك أقرإ
 اسماء

 أجزاء اءواسم ،الشائعة األشياء
 .والحيوانات الجسم

 
بتركيب  القيام على طفلك ساعد

 األشكال المكونة من األلغاز
سم . المزرعة حيوانات أو واأللوان

 في طفلك هايضع عندما قطعة كل
 .هامكان

 
. بالمكعبات اللعب على طفلك شجع

 ثم األبراج بناء على تناوب معه
 .تركها لتنهار

 
 حفت في يساعدك أن طفلك من اطلب

 حسما. المنخفضة واألدراج األبواب
 .الكتب صفحات تقليبب له
 

 لخال من طفلك لغة تطوير في ساعد
اخرى  كلمات وإضافة معه التحدث

 مثالال سبيل على. هاب بدأي التيالى 
 دالر يمكنك ،" بابا" طفلك قال إذا ،
انها   "حق على أنت ، نعم" ،
 ".ارورةق
 

 عن المتنامي طفلك استقالل شجع
 مالبسه  ارتداءب له السماح طريق

 .نفسه وإطعام سهبنف
 

 على وقدرته طفلك فضول شّجع
 من الشائعة األشياء على التعرف

 حديقة مثل المنتديات زيارة خالل
 .متحف أو الحيوان

 
 واسمح الحديقة إلى طفلك اصطحب

 .والتسلق بالركض له
 

 .طفلك مع وإيابًا ذهابًا الكرة اركل
 

 تخدامباس طفلك مع فنية مشاريعنفذ 
.والورق والطالء الملون الطباشير
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