
إن نمو طفلك يشمل ما هو أكثر من النمو البدني

ما الذي يفعله معظم الرضع يف هذا العمر:

اجتامعًيا/عاطفًيا

TTيبدأ يف معرفة الوجوه املألوفة ويبدأ يف معرفة أن شخًصا ما غريب

TTيحب اللعب مع اآلخرين خصوًصا أبويه

TTيستجيب لعواطف اآلخرين وعادة ما يبدو سعيًدا

TTيجب النظر إىل نفسه يف املرآة

اللغة/التواصل 

TTيستجيب لألصوات بإصدار أصوات

TT)”يربط األحرف اللينة مًعا عند التمتمة )“آه” “إيه” “أوه 
ويحب تبادل األدوار مع أبويه يف إصدار األصوات

TTيستجيب إىل نداء اسمه

TTيصدر أصواتًا إلظهار السعادة والضيق

TT)”يبدأ يف نطق األصوات الساكنة )يرثثر بالحرفني “م” “ب

اإلدراك )التعلم، التفكري، حل املشكالت( 

TTينظر حوله لريى األشياء القريبة

TTيضع األشياء أمام فمه

TTيظهر الفضول بشأن األشياء ويحاول الحصول عىل األشياء البعيدة عن متناوله

TTيبدأ يف مترير األشياء من يد ألخرى

البدين  الحركة/التطور 

TT)يقوم باالستدارة يف كال االتجاهني )من البطن إىل الظهر ومن الظهر إىل البطن

TTيبدأ يف الجلوس دون سند

TTعند الوقوف يدعم وزنه عىل ساقيه وقد يقوم بالقفز

TTيهتز إىل األمام والخلف ويف بعض األحيان يحبو إىل الخلف قبل التحرك إىل األمام

رضيعك في عمر 6 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 6 أشهر. خذي هذا معك وتحديث إىل طبيب طفلك يف كل زيارة عن املراحل التي 

حققها الطفل وما الذي ينبغي توقعه بعد ذلك.

TTال يحاول اإلمساك باألشياء املوجودة يف متناول يده

TTال يظهر أي عاطفة تجاه مقدمي الرعاية

TTال يستجيب لألصوات من حوله

TTيواجه صعوبة يف وضع األشياء أمام فمه

TT)”ال يصدر أصواتًا باألحرف اللينة )“آه” “إيه” “أوه

TTال يستدير يف أي من االتجاهني

TTاليضحك أو يصدر أصواتًا حادة

TTيبدو متصلبًا للغاية بعضالت مشدودة

TTيبدو مرنًا للغاية مثل دمية قامشية

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.

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

.www.cdc.gov/ActEarly

ترصيف مبكًرا بالتحدث إىل طبيب طفلك إذا كان طفلك:

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




