
 لك  لطف واللغوي التطور الحركً والفكري  تقٌٌم  

 

ما هً أهداف التقٌٌم ؟ 

. رسم صورة واضحة عن تطور الطفل كجزء من الرعاٌة الصحٌة للطفل

اكتشاف أي مشاكل صحٌة تعٌق تطوره الفكري والحركً ، وعالجها فً وقت مبكر 

اكتشاف أي تأخر فً النمو الفكري والحركً 

مساعدة األهل وإرشادهم لطرق العالج ...

الفردٌة  مساعدة األهل للتفرٌق بٌن تأخر التطور واالختالفات 

 

 ؟    للطفل كٌف نقٌم التطور الفكري والحركً

ٌعتمد التقٌٌم على شرح الوالدٌن لما ٌقوم به الطفل من حركات ومقدرات ، : تسلسل التطور 

وفً أي مرحلة عمرٌة بدأ ، وٌحتاج األمر إلى أسبلة متنوعة ، بعضها عن الماضً وأخرى 

. عن الحاضر، وبذلك ٌمكن رسم صورة للتطور الحركً والفكري

. الفحص اإلكلٌنٌكً

. إجراء بعض االختبارات الحركٌة والفكرٌة

 

ما هً نقاط التقٌٌم ؟ 

عدم حصول أي حركة أو مهارة فً سن معٌنة ال تعنً التخلف ، فاألبكم قد ٌكون سلٌماً فً 

جمٌع المهارات ما عدا المهارات اللغوٌة ، لذلك وزعت المهارات إلى خمس مجموعات ، حٌث 

ٌمكن تقٌٌم كل مجموعة ووضع السن المقابل لها ، ثم مالحظتها ، إلعطاء الصور الكاملة ، 

:  وهذه المجموعات هً

المهارات الحركٌة الكبرى  . 1

المهارات الحركٌة الدقٌقة  . 2

مهارات الفهم واإلدراك  . 3

  lالمهارات اللغوٌة. 4

المهارات االجتماعٌة والنفسٌة   .5

وسوف نقوم برسم صورة عامة عن تلك المهارات لكً تساعد الوالدٌن على اكتشاف أي تغٌر 

أو انحراف عنها ، ولكن ال بد من االقتناع بكالم طبٌب األطفال عند المناقشة لوجود مجال 

. واسع لالختالف بٌن األفراد

 

: مهارات الحركة الكبرى

هً مجموعة من الحركات المعتمدة علً العضالت الكبرى فً الجسم ، ومقدرتها على الحركة 

ضد الجاذبٌة األرضٌة ، فمع النمو العصبً لهذه العضالت ، المتدرج من الرأس إلى الصدر 

والبطن ثم األطراف ، ٌمكن لهذه العضالت القٌام بالحركات التوافقٌة ، حركة موزونة ، حٌث 

ٌكون هناك انقباض لمجموعة من العضالت وفً نفس الوقت ارتخاء للعضالت المعاكسة لها ، 

وقد تتواجد بعض الحركات لهذه العضالت منذ الوالدة ، وهً الحركات الطفولٌة االنعكاسٌة 



. التً تعمل لحماٌة الطفل فً تلك المرحلة ، والتً تختفً مع ظهور الحركات التوافقٌة

 

ما هً عالمات تأخر هذه المهارات ؟ 

استمرار الحركات الطفولٌة االنعكاسٌة بعد وقتها المحدد - 

 أشهر 6عدم التحكم فً الرأس فً عمر - 

 أشهر 8عدم وجود الحركات الحمابٌة المكتسبة فً عمر - 

زٌادة انقباض العضالت الممدة عند سحب الطفل من ٌدٌه لوضع الجلوس - 

 

:  مهارات الحركة الكبرى فً الطفل العادي 

الحركة المكتسبــــــــة و السن المتوقع اكتسابها باألشهر - 

 أشهر 4 -3 (االستلقاء  )االنقالب من البطن إلى الظهر - 

 5-4االنقالب من االستلقاء إلى البطن - 

 6-5لمدة قصٌرة  (لوحده  )الجلوس - 

 6-5الوقوف على الرجلٌن مع االعتماد على اآلخرٌن - 

 8- 7الجلوس بدون مساعدة ولمدة طوٌلة - 

 8- 7ٌزحف - 

 10-8ٌحبو - 

 11الوقوف لوحده - 

 12المشً ثالث خطوات - 

 15المشً جٌدا - 

 24ٌركض - 

 24طلوع الدرج درجة واحدة كل مرة - 

 24رفس الكرة بالقدم - 

 36-30طلوع الدرج خطوة خطوة - 

 36استخدام الدراجة بثالث عجالت - 

 48القفز باستخدام قدم واحدة - 

 48القفز الطوٌل باستخدام القدمٌن - 

 60ركوب الدراجة بعجلتٌن - 

 

كٌف نتعرف على عالمــات النـمو الحركً والفكري للطفل 

: مهارات الحركة الدقٌقة

هً مجموعة الحركات المعتمدة علً العضالت اإلرادٌة الصغٌرة وخصوصا فً الٌدٌن، وهذه 

الحركات قد تكون بسٌطة أو معقدة ، معتمدة علً اإلدراك الحسً لعمل ما ، وقد ٌحتاج العمل 

. إلى وجود النظر وتطوره للقٌام بهذه الحركات

 

ما هً عالمات تأخر المهارات ؟ 

استمرار قبضة الٌد الطفولٌة - 



 Fine pincer شهرا12عدم وجود المسكة الكماشة الدقٌقة فً عمر - 

 سنوات 3عدم المقدرة علً نسخ خط مستقٌم فً عمر  -

 

مهارات الحركة الدقٌقة فً الطفل العادي ؟ 

الحـركة المكتسبــــة والعمر المتوقع الكتسابها باألشهر - 

 أشهر 3الوصول إلى األشٌاء - 

 4قبض األشٌاء وإحضارها إلى الفم - 

 6 - 4ٌنقل األشٌاء من ٌد إلى أخري- 

 7ٌقبض األشٌاء باستخدام راحة الٌد الكبرى - 

 9ٌقبض األشٌاء باستخدام األصابع - 

 12-9استخدام األصابع كماشة لمسك األشٌاء - 

 15ٌرسم خربشة - 

  18 مكعبات 4-2ٌبنً- 

 30 مكعبات 10 - 8ٌبنً - 

 36نسخ صور دابرة - 

 36استخدام المقص - 

 36رسم الوجه - 

 48نسخ صورة مربع - 

 60نسخ صورة مثلث - 

 60رسم صور شخص بوجه وجسم وأطراف - 

 

نمو الطفل الحركً والفكري وعالماته عملٌة معقدة ومستمرة التغٌر، فاألطفال الصغار ٌمرون 

بالكثٌر من التغٌٌرات الجسمٌة والفكرٌة وبشكل مستمر ، فإذا كان من السهولة التعرف على 

أمراض األطفال الشابعة فإن من الصعوبة التعرف على مشاكل التطور والنمو، فال ٌوجد 

طفالن ٌنموان بنفس السرعة، ولكن المتخصصٌن فً المجال الطبً ٌمكن أن ٌتكهنوا بمراحل 

النمو فً كل مرحلة عمرٌة، والوالدان ٌستطٌعان أن ٌأخذا من هذه العالمات العمرٌة مقٌاس 

. للحكم على تطور الطفل ومعرفة وجود أي انحراف، ومن ثم طلب المساعدة

ولٌست وقت محدد ، ...... المراحل العمرٌة الموضحة فً هذه اإلرشادات هً عبارة عن مدى 

أي أن الطفل ٌعمل كذا وكذا عند الشهر الثالث مثالً مما ٌعنً أن الطفل ٌمكن أن ٌفعل تلك 

األشٌاء قبل الشهر الثالث أو بعدها بقلٌل ، لذلك فإنه ٌجب مالحظة الطفل لمدة شهر كامل 

عندما ٌراد معرفة مقدرته على عمل فعل معٌن محدد بمرحلة عمرٌة محددة ، كما ٌجب أن 

ألي من األسبلة القادمة ال ٌعنً أن طفلك لدٌه مشاكل فً  (ال  )نتذكر أن وجود الجواب بالنفً 

. النمو ، فأغلب األطفال ٌمرون ببعض المراحل الصعبة خالل نموهم

: ٌمكنك استشارة طبٌب األطفال فً زٌارتك القادمة له إذا 

الحظت أو اعتقدت أن هناك انحراف كبٌر عن مراحل النمو الطبٌعٌة ، أو 

. لم ٌعمل الطفل الكثٌر من الحركات واألشٌاء المناسبة لعمره

 



:  أشهر3

عندما ٌستلقً طفلك على ظهره ، هل ٌحرك كلتا ٌدٌه ورجلٌه بصورة متساوٌة ؟ ضع عالمة 

إذا كانت الحركة غٌر متناسقة ، أو إذا كان ٌستخدم ذراع أو رجل واحدة فً كل األوقات  (ال  )

وال ٌستخدم األخرى ؟ نعم ال 

أو أي أصوات غٌر البكاء؟  (أصوات متقطعة )هل ٌعمل طفلك أصواتا مثل النغنغة، القرقرة 

نعم ال 

هل ٌدي طفلك دابماً مفتوحة؟ نعم ال 

عندما تحملٌن طفلك وتضعٌه فً وضع الوقوف هل ٌستطٌع جعل رأسه معتدالً لفترة قصٌرة؟ 

نعم ال  

 

:  أشهر 6

هل رأٌت طفلك ٌلعب بٌدٌه ، وٌلمس أحدهما باألخرى ؟ نعم ال 

هل أنقلب طفلك مرتٌن على األقل من وضع البطن إلى الظهر ، أو العكس ؟ نعم ال 

هل ٌتفاعل طفلك مع األصوات ؟ نعم ال 

هل ٌستطٌع طفلك رؤٌة األشٌاء الصغٌرة مثل قطعة صغٌرة من الخبز ؟ نعم ال 

 

 

:  أشهر 9

عندما ٌكون طفلك ٌلعب وتأتٌن من خلفه بهدوء، هل ٌدور برأسه فً بعض المرات كأنه 

فقط إذا كنت قد  (نعم  )سمعك ، فً إتجاه الصوت ؟ األصوات العالٌة ال تحتسب، ضع عالمة 

رأٌته ٌتفاعل مع الصوت الهادئ المنخفض أو الهمس نعم ال 

هل ٌستطٌع تحمل جزء من وزنه على  (تحت الذراعٌن  )عندما تحملٌن طفلك من إبطٌه 

نعم ال . فقط عندما ٌحاول الوقوف على رجلٌه (نعم  )رجلٌه ؟ ضع عالمة 

عندما ٌكون الطفل على بطنه ، هل ٌستطٌع أن ٌمد ٌدٌه إلى األمام وٌرفع جسمه؟ نعم ال 

هل ٌستطٌع طفلك حمل رضاعته، وإرضاع نفسه ؟ نعم ال 

 

:  شهراً 12

عندما تختفبن خلف شًء ثم تظهرٌن مرة أخرى، هل ٌنظر إلٌك طفلك ؟ أم هل ٌنتظر وٌتحرى 

ظهورك مرة أخرى ؟ نعم ال 

إذا كان ٌستطٌع القٌام بأي من  (نعم  )ماما أو دادا ؟ ضع عالمة : هل ٌعمل طفلك أصوات مثل

الصوتٌن نعم ال 

هل ٌستطٌع طفلك الحبو على ٌدٌه وركبتٌه ؟ نعم ال 

هل ٌستطٌع طفلك الّشـــد لكً ٌقف ؟ نعم ال 

هل ٌستطٌع طفلك قول كلمة واحدة ؟ نعم ال 

هل ٌستطٌع طفلك المشً معتمداً على األثاث ؟ نعم ال 

هل ٌستطٌع طفلك تحدٌد مكان الصوت بالتفاتة من رأسه ؟ نعم ال 

 



: شهراً 18

هل ٌستطٌع طفلك اإلمساك بكأس عادي أو كوب ، والشرب منه بدون إنسكابه ؟ نعم ال 

هل ٌستطٌع طفلك المشً عبر الغرفة بدون السقوط أو التماٌل من جانب آلخر ؟ نعم ال 

هل ٌستطٌع طفلك المشً بدون دعم أو مساعدة ؟ نعم ال 

هل ٌستطٌع طفلك قول كلمتٌن ؟ نعم ال 

هل ٌستطٌع طفلك خلع حذابه ؟ نعم ال 

هل ٌستطٌع طفلك إطعام نفسه ؟ نعم ال 

 

: سنتٌن 

والتً تعنً نفس المعنى فً  (ماما ، دادا  )هل ٌستطٌع طفلك قول ثالث كلمات على األقل غٌر 

كل مرة تقال ؟ نعم ال 

أو السروال؟  (القطعة العلوٌة والسفلٌة  )هل ٌستطٌع طفلك خلع مالبسه مثل البٌجامه 

نعم ال  (الحفاض ، القبعة ، الطاقٌة ، الشراب ، ال تؤخذ فً االعتبار )

هل ٌقدر طفلك على الجري والركض بدون السقوط ؟ نعم ال 

هل ٌقدر طفلك على مطالعة الصور فً كتاب للصور ؟ نعم ال 

هل ٌقدر طفلك على إخبارك عن ما ٌرٌد ؟ نعم ال 

هل ٌقدر طفلك على تردٌد الكلمات التً ٌقولها اآلخرون ؟ نعم ال 

هل ٌقدر طفلك على اإلشارة على أحد أجزاء جسمه عند الطلب منه ذلك ؟ نعم ال 

 

: ثالث سنوات 

هل ٌستطٌع طفلك تسمٌة صورة واحدة على األقل عندما تنظرون إلى كتاب عن الحٌوانات 

سوٌاً؟ نعم ال 

إلى جسمك من مسافة  (ولٌس رمٌة جانبٌة  )هل ٌستطٌع طفلك رمً الكرة من فوق الرأس 

؟ نعم ال  (متر تقرٌباً  )خمسة أقدام 

هل ٌستطٌع طفلك اإلجابة على بعض األسبلة البسٌطة ؟ نعم ال 

هل ٌقدر طفلك على المساعدة فً إبعاد بعض األشٌاء ؟ نعم ال 

؟ نعم ال  (ذكراً أم أنثى  )هل ٌقدر طفلك على معرفة جنسه 

هل ٌستطٌع طفلك تسمٌة أحد األلوان ؟ نعم ال 

 

: أربع سنوات 

نعم ال  (عشرة أقدام)هل ٌستطٌع طفلك قٌادة عجلة بثالث، لمسافة مترٌن إلً األمام ؟ 

هل ٌقدر طفلك على لعب لعبة األستغماٌة ، حٌث ٌأخذ دوراً ، وٌتبع التعلٌمات؟؟ نعم ال 

هل ٌستطٌع طفلك تسمٌة صورة فً كتاب أو مجلة ؟ نعم ال 

هل ٌستطٌع طفلك إخبارك عن حركة فً صورة ؟ نعم ال 

هل ٌقدر طفلك على استخدام فعل حركه فً كلمة ؟ نعم ال 

؟ نعم ال  (غٌر موجود  )هل ٌلعب طفلك مع شخص تخٌلً 

 



: خمس سنوات 

؟ نعم  (السحاب أو الطقطق ال ٌحسب  )هل ٌستطٌع طفلك فك وتثبٌت أزراره ، أو أزرار لعبته 

ال 

هل ٌتفاعل طفلك جٌداً عندما تتركٌنه مع الغرباء أو مربٌة األطفال ؟ نعم ال 

هل ٌستطٌع طفلك تسمٌة ثالثة ألوان ؟ نعم ال 

هل ٌستطٌع طفلك فك رباط الحذاء ؟ نعم ال 

هل ٌستطٌع طفلك النزول من الدرج كل قدم لوحدها فً درجة مستقلة ؟ نعم ال 

هل ٌستطٌع طفلك القفز الواسع ؟ نعم ال 

هل ٌستطٌع طفلك اإلشارة وأنت تشٌر إلى ثالث أشٌاء مختلفة ؟ نعم ال 

هل ٌستطٌع طفلك تسمٌة عملة معدنٌة بالضبط ؟ نعم ال 

 

: ست سنوات 

هل ٌستطٌع طفلك ألباس نفسه كامالً بدون مساعدة ؟ نعم ال 

هل ٌستطٌع طفلك اإلمساك بكرة صغٌرة مرمٌة علٌه مثل كرة التنس، مستخدماً ٌدٌه فقط ؟ 

نعم ال  (األحجام الكبٌرة ال تحتسب )

هل ٌستطٌع طفلك نسخ رسم دابرة ؟؟ نعم ال 

هل ٌستطٌع طفلك تحدٌد عمره بالضبط ؟؟ نعم ال 

هل ٌستطٌع طفلك تردٌد أربعة أرقام بالتتابع الصحٌح ؟؟ نعم ال 

هل ٌستطٌع طفلك الوثب بقدمٌن ؟؟ نعم ال 

 

الوالدٌن فً أحسن أوضاعهم ، فً منزلهم ولمدة أٌام وأسابٌع، لدٌهم الفرصة لمالحظة هذه 

النقاط فً سلوكٌات الطفل ، هذه العالمات البسٌطة هً مؤشر على تطور ونمو طفلك الصحٌح 

ألي من األسبلة السابقة قد تكون عالمة  (ال  )، أو أن هناك شًء ما خاطا ، اإلجابة بـ 

تحذٌر ، فالبد من ذكرها لطبٌب األطفال عند زٌارتكم له ، وتذكروا أن هذه العالمات هً مجرد 

. نقاط للمساعدة ولٌس نقاط اختبار للتطور والنمو

إذا كان لدٌك سؤال أو استفسار، فٌجب ذكره لطبٌبك ، فطبٌب األطفال مدرب الكتشاف وعالج 

أي انحراف فً نمو الطفل ، وهناك الكثٌر من المشاكل عندما تكتشف مبكراً ٌمكن عالجها 

. بنجاح 

 

 

: مهارات الفهم واإلدراك

 

هً مجموعة القدرات والمهارات التً تعتمد علً نضوج مراكز الفكر واإلحساس مثل مراكز 

التعلم ، االستقبال ، اإلدراك ، لٌتم عن طرٌقها استخدام األحاسٌس والحركات بتمازج ، 

. إلعطاء التعبٌر الواضح والمنطقً للحركة

 

ما هً عالمات تأخر الفهم واإلدراك ؟ 



. عدم االنتباه أو االهتمام بما حوله ، أو األصوات المنبعثة فً السنة األولً من العمر- 

. نقل األلعاب واألشٌاء إلى فمه عند بلوغه السنة- 

عدم مقدرته علً اللعب السلٌم فً عمر السنتٌن - 

. تأخر النطق والتواصل مع اآلخرٌن- 

 

: مهارات الفهم واإلدراك فً األطفال الطبٌعٌٌن 

الحـركة المكتسبــــة والعمر المتوقع الكتسابها باألشهر 

 أشهر 8-4متابعة الجسم المتحرك " 

 12-9استخراج لعبة مخفٌة " 

 18-12ترتٌب اللعبة بعد تخرٌبها " 

 18-12القٌام بحركات منطقٌة " 

 24-18اللعب المنطقً مع الدمٌة " 

  60-24االعتماد على التفكٌر الفردي واالستقاللٌة " 

 60-24اعتماد الظهور وإبراز النفس " 

 

: المهارات اللغوٌة

 

وجهاز  (السمع  )هً المقدرة على الكالم والتعبٌر ، معتمدة علً وجود جهاز سلٌم لالستقبال 

اللسان ، الحنجرة ، الفم  )وأجزاء الصوت والكالم  (المخ  )إلى مركز سلٌم  (األعصاب )ناقل 

لٌستطٌع بها التعبٌر بالكالم  (

 

ما هً عالمات التأخر اللغوي ؟ 

 أشهر 4عدم االهتمام باألصوات فً عمر " 

 أشهر 8فً عمر مناغاة عدم وجود أصوات أو " 

عدم وجود أي كلمات منطوقة فً عمر سنة ونصف " 

وجود كلمات قلٌلة محددة فً عمر السنتٌن " 

عدم النطق بجملة مفٌدة فً عمر الثالث سنوات " 

  . عمر خمس سنواتتلعثم بعدوجود ال" 

في حالة تأخر ابنك عن هذه المعدالت  نوصي بالمراجعة        

                                                                            أخصائي التخاطب

 أخصائي التخاطب 

  محمود ربيع

mr.mahmoud.rabie@gmal.com 


