
 قائمة فح�ص ال�سمع 
في مرحلة الطفولة

ما الذي يفتر�ص اأن يتمكن طفلي من عمله؟  من الوالدة اإلى �سنة واحدة
التحدثاال�ستماع والفهم

من الوالدة اإلى 3 اأ�سهر
• ينتبه للأ�سوات العالية

• ي�سمت اأو يبت�سم عند التحدث اإليه
•  يبدو عليه التعرف على ال�سوت ويكف عن البكاء
•  يزيد اأو يخف�ص وتيرة الم�ص ا�ستجابة لل�سوت

•  ي�سدر اأ�سوات تنم عن ال�سعادة )كوو، جوو(
•  يبكي ب�سكل مختلف لتلبية االحتياجات المختلفة

• يبت�سم عندما يراك

من 4 اإلى 6 اأ�سهر
• يحرك العين في اتجاه ال�سوت

•  ي�ستجيب للتغير في نبرة �سوتك
• يلحظ االألعاب التي ُت�سدر االأ�سوات

• ينتبه ل�سوت المو�سيقى

•  ي�سدر اأ�سوات ثرثرة اأقرب للكلم المفهوم تت�سمن 
العديد من االأ�سوات المختلفة، مثل الباء والميم

• يطلق �سحكات مكتومة وعالية
• يعبر عن االإثارة والغ�سب �سوتيا

•  ي�سدر اأ�سوات غرغرة عندما يكون لوحده اأو عند 
اللعب معك

7 اأ�سهر اإلى �سنة واحدة
•  ي�ستمتع باألعاب مثل االختباء ولم�ص االأيدي

• يلتفت وينظر اإلى اتجاه االأ�سوات
• ي�ستمع عند التحدث اإليه

•  يميز الكلمات الخا�سة باالأغرا�ص الم�سهورة مثل 
»الكوب« و »الحذاء« و »الكتاب« و »الع�سير«

)»تعال هنا«  الطلبات  اإلى  اال�ستجابة   •  يبداأ 
اأو »هل ترغب في المزيد؟«، على �سبيل المثال(

•  ا�ستمال الثرثرة على مقاطع طويلة وق�سيرة من 
االأ�سوات مثلل »تاتا اأباأب بيبيبيبي«

•  ي�ستخدم الكلم اأو اأ�سوات غير البكاء لل�ستحواذ 
على االهتمام اأو المحافظة عليه

•  ي�ستخدم االإ�سارات في التوا�سل )التلويح اأو عقد 
الذراعين ليتم حمله(

• يقلد العديد من االأ�سوات الم�ستخدمة في الكلم
•  ينطق كلمة واحدة اأو كلمتين )اأهل، بوبي، دادا، ماما( 
بحلول عيد ميلده االأول، اإال اأن االأ�سوات قد ال تكون 

وا�سحة

ما الذي يفتر�ص اأن يتمكن طفلي من عمله؟  من �سنة اإلى �سنتين
التحدثاال�ستماع والفهم

•  ي�سير اإلى العديد من اأجزاء الج�سد عند طلب ذلك.
•  يتبع االأوامر الب�سيطة ويفهم االأ�سئلة الب�سيطة 

)»دحرج الكرة«، »قّبل الطفل«، »اأين حذاوؤك؟«(.
•  ي�ستمع اإلى الق�س�ص واالأغاني واالأ�سعار الب�سيطة.

•  ي�سير اإلى ال�سور في الكتاب عند ت�سميتها

•  يتعلم كلمات جديدة كل �سهر.
•  ي�ساأل اأ�سئلة مكونة من كلمة واحدة اأو كلمتين 
)»اأين قطة؟« »اذهب باي-باي؟« »ما هذا؟«(.

•  يركب جمل من كلمتين )»كعك اأكثر«، »ال ع�سير«، 
»كتاب ماما«(.

•   ي�ستخدم العديد من االأ�سوات ال�ساكنة في بداية الكلمات.



ما الذي يفتر�ص اأن يتمكن طفلي من عمله؟  من �سنتين اإلى 3 �سنوات
التحدثاال�ستماع والفهم

•  يفهم االختلفات في المعنى )»اذهب-توقف«، 
»في-على«، »كبير-�سغير«، »اأعلى-اأ�سفل«(.

•  يقوم بتنفيذ طلبين )»اأح�سر الكتاب و�سعه على 
الطاولة«(.

•  ي�ستمع اإلى الق�س�ص لفترات طويلة من الوقت 
وي�ستمتع بذلك

• يحفظ كلمة لكل �سيء تقريبا.
 •  ي�ستخدم كلمتين اأو ثلث للحديث عن االأ�سياء 

اأو طلبها.
• ي�ستخدم االأ�سوات ك، ج، ف، ت، د، ن.

•  يفهم الكلم من قبل الم�ستمعين الماألوفين اأغلب 
الوقت.

•  يطلب عادة االأغرا�ص اأو يلفت االنتباه اإليها من 
خلل م�سمياتها

ما الذي يفتر�ص اأن يتمكن طفلي من عمله؟  من 3 اإلى 4 �سنوات
التحدثاال�ستماع والفهم

• ي�سمعك عند نداءه من غرفة اأخرى.
•  ي�ستمع اإلى التلفزيون اأو الراديو على نف�ص الم�ستوى 

من �سدة ال�سوت كاأفراد االأ�سرة االآخرين.
•  يجب على االأ�سئلة الب�سيطة مثل »من؟« و »ماذا؟« 

و »اأين؟« و »لماذا؟«.

•  يتحدث عن االأن�سطة في المدر�سة اأو منازل االأ�سدقاء.
•  عادة ما يفهم النا�ص خارج نطاق االأ�سرة كلم الطفل.

•  ي�ستخدم الكثير من الجمل التي تتكون من 4 كلمات 
اأو اأكثر.

•  عادة ما يتكلم ب�سهولة دون تكرار المقاطع اأو الكلمات

ما الذي يفتر�ص اأن يتمكن طفلي من عمله؟  من 4 اإلى 5 �سنوات
التحدثاال�ستماع والفهم

•  ينتبه اإلى الق�س�ص الق�سيرة اأو يجيب على االأ�سئلة 
ال�سهلة ب�ساأنها.

•  ي�سمع ويفهم غالبية ما ُيقال في المنزل اأو المدر�سة.

•  ي�ستخدم جمل ت�ستمل على الكثير من التفا�سيل 
)»الخوخة الكبيرة لي«(.

• يحكي ق�س�سا ذات مو�سوع واحد.
• يتوا�سل ب�سهولة مع غيره من االأطفال اأو البالغين.
•  ينطق معظم االأ�سوات ب�سكل �سحيح با�ستثناء ل، 

�ص، ر، ف، ز، ت�ص، �ص، ث.
• يقول كلمات مقفاة.

• يحدد اأ�سماء بع�ص الحروف اأو االأرقام.
• ي�ستخدم نف�ص القواعد النحوية لباقي اأفراد االأ�سرة

 اإذا كانت لديك اأية مخاوف ب�ساأن كلم اأو لغة 
 اأو �سمع طفلك، ُيرجى مناق�سة ذلك مع الممار�ص العام 

اأو ممر�سة ال�سحة العامة

 ُمعاد طبعها بت�رصيح من »كيف ي�سمع ويتحدث طفلك.« متاح من
.http://www.asha.org/public/speech/development/chart.htm 
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