
إن نمو طفلك يشمل ما هو أكثر من النمو البدني

ما الذي يفعله معظم الرضع يف هذا العمر:

اجتامعًيا/عاطفًيا

TTيبتسم بشكل تلقايئ خصوًصا تجاه الناس

TTيحب اللعب مع الناس وقد يبيك عند توقف اللعب

TT  يقلد بعض الحركات وتعبريات الوجوه مثل االبتسام 

 أو العبوس

اللغة/التواصل

TT يبدأ يف التمتمة

TTيتمتم بالتعبريات ويقلد األصوات التي يسمعها

TTيبيك بطرق مختلفة إلظهار الجوع أو األمل أو اإلرهاق

اإلدراك )التعلم، التفكري، حل املشكالت(

TTيُظهر لك إذا كان سعيًدا أو حزيًنا

TTيستجيب للعطف

TTميد يًدا واحدة إىل األلعاب

TTيستخدم اليدين والعينني مًعا، مثل رؤية لعبة  ومد يده إليها

TTيتتبع حركة األشياء بعينيه من جانب إىل آخر

TTيشاهد الوجوه بعناية

TTيتعرف عىل األشخاص واألشياء املألوفة عن بعد

البدين  الحركة/التطور 

TTيرفع رأسه بثبات دون سند

TTيدفع بساقيه إىل األسفل عندما تكون القدمان عىل سطح صلب

TTقد يكون قادًرا عىل االستدارة من وضع االستلقاء عىل البطن إىل الظهر

TTميكنه اإلمساك بلعبة وهزها والتأرجح تجاه األلعاب املتدلية

TTيضع يده أمام فمه

TTعند استلقائه عىل بطنه يرفع نفسه إىل املرفقني

رضيعك في عمر أربعة أشهر

توفر طريقة لعب طفلك وطريقة تعلمه وتكلمه وترصفه أدلًة مهمة عىل تطور طفلك. مراحل التطور هي األشياء التي ميكن ملعظم 

القيام بها عند بلوغهم عمًرا معيًنا. األطفال 

تحققي من األهداف التي وصل لها طفلك بوصوله عمر 4 أشهر. خذي هذا معك وتحديث إىل طبيب طفلك يف كل زيارة عن املراحل التي 

حققها الطفل وما الذي ينبغي توقعه بعد ذلك.

TTال يشاهد األشياء أثناء تحركها

TTال يبتسم للناس

TTال ميكنه رفع الرأس بثبات

TTال يقوم باملناغاة أو إصدار األصوات

TTال يضع األشياء أمام فمه

TT ال يدفع بساقيه إىل األسفل عندما تكون القدمان 

عىل سطح صلب

TTلديه مشكلة يف تحريك إحدى عينيه أو كالهام يف جميع االتجاهات

إذا الحظت أيًا من هذه العالمات التي تشري إىل وجود تأخر محتمل يف التطور، فأخربي 
طبيب أو ممرضة طفلك واتصيل بـ311 للسؤال عن التدخل املبكر.

ترصيف مبكًرا بالتحدث إىل طبيب طفلك إذا كان طفلك:

املحتوى الذي توفره مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها، تعريف عىل العالمات. برنامج الترصف املبكر. للمزيد من املعلومات، اذهب إىل 

.www.cdc.gov/ActEarly

 ”Child Development“ وابحث عن املصطلح nyc.gov ملعرفة املزيد عن التطور قم بزيارة




