
إن نمو طفلك يشمل ما هو أكثر من النمو البدني

ما الذي يفعله معظم الرضع يف هذا العمر:

اجتامعًيا/عاطفًيا

TTقد يخاف من الغرباء

TTقد يكون متعلًقا بالبالغني املألوفني

TTله ألعاب مفضلة

اللغة/التواصل 

TT”يفهم كلمة “ال

TT يصدر العديد من األصوات املختلفة مثل “ماماما” و 

“بابابا”

TTيقلد أصوات وحركات اآلخرين

TTيستخدم األصابع لإلشارة إىل األشياء

اإلدراك )التعلم، التفكري، حل املشكالت( 

TTيشاهد مسار األشياء وهي تقع

TTيبحث عن األشياء التي يراك وأنت تخفيها

TTيلعب لعبة إخفاء الوجه

TTيضع األشياء يف فمه

TTيحرك األشياء بسالسة من يد ألخرى

TTيلتقط األشياء مثل حبوب اإلفطار بني أصبعيه السبابة واإلبهام

البدين  الحركة/التطور 

TTيقف، يتمسك

TTميكنه الجلوس

TTيجلس دون سند

TTيجذب األشياء ليتمكن من الوقوف

TTيحبو

رضيعك في عمر 9 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 9 أشهر. خذي هذا معك وتحديث إىل طبيب طفلك يف كل زيارة عن املراحل التي 

حققها الطفل وما الذي ينبغي توقعه بعد ذلك.

TTال يحمل وزنه عىل ساقيه مع املساعدة

TTال يجلس مع املساعدة

TT )”ال يتمتم )“ماما”، “بابا”، “دادا

TTال يلعب أي ألعاب تتضمن لعبًا متبادال

TTال يستجيب لنداء اسمه

TTال يبدو وكأنه يتعرف عىل األشخاص املألوفني

TTال ينظر إىل املكان الذي تشري إليه

TTال يقوم بنقل األلعاب من يد ألخرى

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.

تويص األكادميية األمريكية لطب األطفال بأن يتم فحص األطفال لتتبع التطور العام يف 
زيارة عمر 9 شهور. قومي بسؤال طبيب طفلك بشأن فحص تطور 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

ترصيف مبكًرا بالتحدث إىل طبيب طفلك إذا كان طفلك:

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




