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النمو اللغوي

ُمعزز الذكاء
اقرئي واحكي قصًصا وغّنِي لطفلك.  •

في أثناء الاستحمام أو تغيير الحفاضات، تحدث   •
معه حول ما تفعلينه.

حاولي أن تجعليه يرى وجهك عندما تتحدثين.  •
كرري أصوات مناغاته وثرثرته، واستجيبي لها.   •

هل تعلمين
تحدثي مع طفلك باللغة التي تفضلينها 
في الحقيقة، يمكن لطفلك أن يتعلم أكثر من لغة 

دون أن يرتبك.

الخلاصات الهامة
تحدثي إلى طفلك طوال الوقت 

واستجيبي كلما تواصل معك.

اطلبي الرعاية
هل أنت قلقة بشأن نمو طفلك؟ تذكري 
أن - كل طفل يختلف عن الأخر. لكن تناقشي مع 

مقدم الرعاية الصحية إذا كان طفلك:
جسمه شديد الصلابة أو المرونة  •

لا يراقب الوجوه في عمر شهرين إلى ثلاثة   •
أشهر

هادًئا وساكًنا بشكل غير عادي، أو لا يستطيع   • 
الاستقرار أبًدا

لا يتفاعل مع الضوضاء العالية  •
يقبض قبضات يديه بإحكام  •

لا يتابع الأنشطة بعينيه  •
لا يتعرّف عليك  •
لا ُيصدر أصواًتا  •

يعاني الكثير من المتاعب في الرضاعة  •

إن طفلك "يتحدث" إليك أولاً بالبكاء. ثم يتعلم كيف يصدر الأصوات ويبتسم. وفي النهاية سيبدأ في استخدام الكلمات.

يستجيب لك عندما تتحدثين  •
"يتحدث" بالابتسام والتحديق والبكاء  •

يكتشف صوته - قرقرة، ومناغاة،   •
والصرخات القصيرة

يصدر أصوات حروف متحركة طويلة )"آه"(  •
يكون له صرخات مختلفة تعبر عن  • 

احتياجات مختلفة

الثرثرة )"با-با"(  •
الصرخات القصيرة  •

يحاول تقليد الأصوات التي تصدرينها  •

يحرك رأسه في اتجاه الشخص الذي  يتحدث• 
يصدر أصواًتا أطول وأكثر تنوًعا  •

يجرب أصواًتا مختلفة الارتفاع والنغمات  •
يصدر أصوات طقطقة بشفتيه ولسانه  •

"يتحدث" إلى اللعب  •

الشهرالثالثالشهرالثانيالشهر الأول

الشهرالسادسالشهرالخامسالشهرالرابع
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