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تطو� حركة �حو�� �لطفل

ال شك �� �للحظة �ل يقف فيها �لطفل 
على #جليه للمر� �أل�� �ينطلق  ماشيا 
هي حلظة تا#0ية سعيد� + حيا� �ألبوين، 
فاملشي عملية معقد� تتطلب تظافر �نضج 

.�للعديد من �ملر�كز ��ألجهز
يكو�  �لطفل   Hحو�� �ملشي  تطو#   �I
ضمن  آلخر  طفل  من  �0تلف  تد#Vيا 
ُعدَّ    �Iال  \د]   �� بد  ال  طبيعي  _ا^ 

�لطفل متأخر� بالنسبة للتطو# �لطبيعي.
�حلركة ��ملشي: بعمر ثالثة �شهر: يرفع 
 pحلفا� على  قد#ته  مع   #�سه  �لرضيع 

على هذy �لوضعية للحظاv فقط.
�لطفل  نضع   �� �شهر: ميكن  بعمر ستة 

بوضعية �جللوH مع �ملساعد� ��لسند.
بعمر �انية �شهر: Vلس �لطفل ~�� ~عم 

�مساعد� �� سند.
�لطفل  يستطيع  �شهر:  تسعة  بعمر 

�لوقو� لكن مبساعد� �ألبوين.
 ��~� yلوحد �لطفل  يقف  �لسنة:  بعمر 

مساعد� من �حد.

�ما �ملشي فإ� ��� عالماته تكو� بعمر 
خائفا  يكو�  �لطفل  لكن  �شهر.   �عشر
�متر~~� لكو� هذy �لتجربة جديد� عليه، 
�تكتمل  �ألبوين.   �مساعد يتطلب  مما 
�سطًيا.  شهًر�   ١٥ بعمر  �ملشي  �ظيفة 
يتأخر  قد  �ملشي   �� �لتنويه  �لكن Vب 
ح� عمر �لسنة ��لنصف �لن يش� �لك 

�I �ية �فة مرضية.
ميسك  �شهر:   ٣ بعمر  �ألشيا�:  مسك 
حوله   v��~أل�  �� �أللعا�   yبيد �لطفل 

�ينظر Iليها.
بعمر ٧ �شهر: يصبح مبقد�#y �� ينقل 

�لشي� �ملمسك به من يد �I �خر�.
بني  �ألشيا�  يبد� مبسك  �شهر:  بعمر ٩ 
�لسبابة ��إلֲדا� �لكن هذy �لعملية �لدقيقة 

ال تكتمل Iال ببلو� �لسنة من �لعمر.
�لسمع: �I �ظيفة �لسمع �ظيفة حسية 
 �بالقد# �ثيقة  عالقة   v��� جد�  مهمة 
�لقر��   �قر�� �لكال�. �يالحظ من  على 
عن  تكلم  ما  �جل  عز  �هللا   �� �لكرمي 
���ا  �لسمع  �حلو�I Hال �جا�v حاسة 
ترتيبا �+ �لك حكمة بالغة. �I �لطفل 
 vيتعر� على صو� �يسمع منذ �لوال~
�صو�ִדما  يسمع  كا�  �للذين  ��بيه  �مه 
�لطبية  �لناحية  خال^ �حلمل. �ميكن من 
منذ  ��ستقصا£ها  �لسمع  حاسة  فحص 
�ليو� �لثامن للوال~�. �¥تلف �الستجابة 
�تتطو#  �يضا  �لعمر  حسب   vلألصو�
�ملر�حل  باجلفو� +  �لرفيف  تد#Vيا من 
�أل�� �I �لتوجه ملصد# �لصوv ما بني 

عمر ٤ �شهر �٧ �شهر.

�ألسبو©  مر�#  بعد  �لر!ية:   �" �لبصر 
 �I yأل�^ يستطيع �لطفل �� يثبت نظر�

�جتاy معني ~�� �ملتابعة.
بعمر ٢ شهر: يبد� مبتابعة حركة �ألشيا� 
ما   � فقط  �ألفقي  باملستو�  �لكن 
يو�® مستو� نظرy ~�� �لنظر لألعلى 

��ألسفل.
قا~#�  �لطفل  يصبح  �شهر:   ٣ بعمر 
بكافة  حوله  �ألشيا�  حركة  متابعة  على 

.vالجتاها�
�لكال%: �I �لكال� يع¯ عن �لنضج �لعقلي 
�لكال�  تطو#  �يكو�  للطفل.  ��لنفسي 
الهتما�  \تا°  �مر  �هو  �يضا  تد#Vيا 
كب� من �ألهل �منذ �لوال~�، �Vب �� 
�غ�  ��ضحا  �لطفل  مع  �لكال�  يكو� 
�لطفل  لفظ  يستقيم  ح�  �للفظ   yمشو

منذ �لبد�ية.
يبد� �لطفل �للفظ بأصو�v غ� مفهومة 
Vمع   ² �ملفصولة  �ألحر�  بعض   ²
نطق  يستطيع  ثالثة ح�   �� حرفني  بني 
من  �أل��  �لسنة  �بنهاية  كاملة.  كلمة 
�لعمر يكو� �لطفل قا~#� على نطق بضع 
 yخال^ �لسنة �لثانية من عمر� .vكلما
يز~�~ #صيد �ملفر~�v لديه �يبد� بتشكيل 
�جلمل �ل غالبا ما تكو� غ� متر�بطة + 
�جلمل  تصبح  �لثالثة  �لسنة  �عند  �لبد�ية 
قا~#�  عندها  فيصبح  �متر�بطة  صحيحة 

على �لتو�صل مع �آلخرين.
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