قائمة فح�ص ال�سمع
في مرحلة الطفولة
ما الذي يفتر�ض �أن يتمكن طفلي من عمله؟ من الوالدة �إلى �سنة واحدة
اال�ستماع والفهم

من الوالدة �إلى � 3أ�شهر

• ينتبه للأ�صوات العالية
• ي�صمت �أو يبت�سم عند التحدث �إليه
•  يبدو عليه التعرف على ال�صوت ويكف عن البكاء
•  يزيد �أو يخف�ض وتيرة الم�ص ا�ستجابة لل�صوت

التحدث

•  ي�صدر �أ�صوات تنم عن ال�سعادة (كوو ،جوو)
•  يبكي ب�شكل مختلف لتلبية االحتياجات المختلفة
• يبت�سم عندما يراك

من � 4إلى � 6أ�شهر

• يحرك العين في اتجاه ال�صوت
•  ي�ستجيب للتغير في نبرة �صوتك
• يالحظ الألعاب التي ُت�صدر الأ�صوات
• ينتبه ل�صوت المو�سيقى

•  ي�صدر �أ�صوات ثرثرة �أقرب للكالم المفهوم تت�ضمن
العديد من الأ�صوات المختلفة ،مثل الباء والميم
• يطلق �ضحكات مكتومة وعالية
• يعبر عن الإثارة والغ�ضب �صوتيا
•  ي�صدر �أ�صوات غرغرة عندما يكون لوحده �أو عند
اللعب معك

•  ي�ستمتع ب�ألعاب مثل االختباء ولم�س الأيدي
• يلتفت وينظر �إلى اتجاه الأ�صوات
• ي�ستمع عند التحدث �إليه
•  يميز الكلمات الخا�صة بالأغرا�ض الم�شهورة مثل
«الكوب» و «الحذاء» و «الكتاب» و «الع�صير»
•  يبد�أ اال�ستجابة �إلى الطلبات («تعال هنا»
�أو «هل ترغب في المزيد؟» ،على �سبيل المثال)

•  ا�شتمال الثرثرة على مقاطع طويلة وق�صيرة من
الأ�صوات مثلل «تاتا �أب�أب بيبيبيبي»
•  ي�ستخدم الكالم �أو �أ�صوات غير البكاء لال�ستحواذ
على االهتمام �أو المحافظة عليه
•  ي�ستخدم الإ�شارات في التوا�صل (التلويح �أو عقد
الذراعين ليتم حمله)
• يقلد العديد من الأ�صوات الم�ستخدمة في الكالم
•  ينطق كلمة واحدة �أو كلمتين (�أهال ،بوبي ،دادا ،ماما)
بحلول عيد ميالده الأول� ،إال �أن الأ�صوات قد ال تكون
وا�ضحة

� 7أ�شهر �إلى �سنة واحدة

ما الذي يفتر�ض �أن يتمكن طفلي من عمله؟ من �سنة �إلى �سنتين
اال�ستماع والفهم

•  ي�شير �إلى العديد من �أجزاء الج�سد عند طلب ذلك.
•  يتبع الأوامر الب�سيطة ويفهم الأ�سئلة الب�سيطة
«قبل الطفل»�« ،أين حذا�ؤك؟»).
(«دحرج الكرة»ّ ،
•  ي�ستمع �إلى الق�ص�ص والأغاني والأ�شعار الب�سيطة.
•  ي�شير �إلى ال�صور في الكتاب عند ت�سميتها

التحدث

•  يتعلم كلمات جديدة كل �شهر.
•  ي�س�أل �أ�سئلة مكونة من كلمة واحدة �أو كلمتين
(«�أين قطة؟» «اذهب باي-باي؟» «ما هذا؟»).
•  يركب جمل من كلمتين («كعك �أكثر»« ،ال ع�صير»،
«كتاب ماما»).
• ي�ستخدم العديد من الأ�صوات ال�ساكنة في بداية الكلمات.

ما الذي يفتر�ض �أن يتمكن طفلي من عمله؟ من �سنتين �إلى � 3سنوات
اال�ستماع والفهم

•  يفهم االختالفات في المعنى («اذهب-توقف»،
«في-على»« ،كبير�-صغير»�« ،أعلى�-أ�سفل»).
•  يقوم بتنفيذ طلبين («�أح�ضر الكتاب و�ضعه على
الطاولة»).
•  ي�ستمع �إلى الق�ص�ص لفترات طويلة من الوقت
وي�ستمتع بذلك

التحدث

• يحفظ كلمة لكل �شيء تقريبا.
•  ي�ستخدم كلمتين �أو ثالث للحديث عن الأ�شياء
�أو طلبها.
• ي�ستخدم الأ�صوات ك ،ج ،ف ،ت ،د ،ن.
•  يفهم الكالم من قبل الم�ستمعين الم�ألوفين �أغلب
الوقت.
•  يطلب عادة الأغرا�ض �أو يلفت االنتباه �إليها من
خالل م�سمياتها

ما الذي يفتر�ض �أن يتمكن طفلي من عمله؟ من � 3إلى � 4سنوات
اال�ستماع والفهم

التحدث

•  يتحدث عن الأن�شطة في المدر�سة �أو منازل الأ�صدقاء.
• ي�سمعك عند نداءه من غرفة �أخرى.
•  ي�ستمع �إلى التلفزيون �أو الراديو على نف�س الم�ستوى •  عادة ما يفهم النا�س خارج نطاق الأ�سرة كالم الطفل.
من �شدة ال�صوت ك�أفراد الأ�سرة الآخرين.
•  ي�ستخدم الكثير من الجمل التي تتكون من  4كلمات
•  يجب على الأ�سئلة الب�سيطة مثل «من؟» و «ماذا؟» �أو �أكثر.
و «�أين؟» و «لماذا؟».
•  عادة ما يتكلم ب�سهولة دون تكرار المقاطع �أو الكلمات

ما الذي يفتر�ض �أن يتمكن طفلي من عمله؟ من � 4إلى � 5سنوات
اال�ستماع والفهم

التحدث

•  ينتبه �إلى الق�ص�ص الق�صيرة �أو يجيب على الأ�سئلة •  ي�ستخدم جمل ت�شتمل على الكثير من التفا�صيل
(«الخوخة الكبيرة لي»).
ال�سهلة ب�ش�أنها.
•  ي�سمع ويفهم غالبية ما ُيقال في المنزل �أو المدر�سة • .يحكي ق�ص�صا ذات مو�ضوع واحد.
• يتوا�صل ب�سهولة مع غيره من الأطفال �أو البالغين.
•  ينطق معظم الأ�صوات ب�شكل �صحيح با�ستثناء ل،
�س ،ر ،ف ،ز ،ت�ش� ،ش ،ث.
• يقول كلمات مقفاة.
• يحدد �أ�سماء بع�ض الحروف �أو الأرقام.
• ي�ستخدم نف�س القواعد النحوية لباقي �أفراد الأ�سرة

�إذا كانت لديك �أية مخاوف ب�ش�أن كالم �أو لغة
�أو �سمع طفلكُ ،يرجى مناق�شة ذلك مع الممار�س العام
�أو ممر�ضة ال�صحة 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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