الشهر التاسع

تطور المهارات الحركية الدقيقة عند الطفل بعمر  9أشهر Fine
: Motor Skill Development
ستالحظ أن الطفل بدء يحب األلعاب التي تصدر األصوات بكبس
األزرار بواسطة أصابعه و قد يبدأ تناول الطعام بالملعقة مع الكثير
من االخطاء أثناء استعمالها و ينقل اللعب من يد ألخرى و يرمي
اللعبة من يده.
تطور المهارات الحركية الكبيرة عند الطفل بعمر  9أشهر Gross .
: Motor Skill Development
فعند وضع الطفل بعمر  9أشهر على بطنه يستطيع الطفل أن يقلب
ليصبح على ظهره و يمكن أن يجلس بسهوله و يزحف نحو األمام
و عند وضع الطفل على ظهره يقلب من جهة ألخرى و يجلس
لوحده و قد يحاول أن ينهض بجسمه و هو جالس.
جلوس الطفل بعمر  9أشهر :
يجلس الطفل بعمر  9أشهر بمهارة  :عند وضع الطفل في الشهر
التاسع بوضعية الجلوس يالحظ قدرته الواضحة على الجلوس مع
قيامه بحركات هز الجذع نحو األمام والخلف و مع وجود انحناء
بسيط في الظهر نحو األمام.
الوقوف عند الطفل بعمر  9أشهر :
قد يقف الطفل بعمر  9أشهر بالمساعدة و سيسر لذلك  ,و عند
محاولة ذلك يكون الطفل مرتاحا و يستطيع تثبيت جسمه و يثبت
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قدميه على األرض و قد يحاول البعض القيام بالخطوات األولى
بالمساعدة.
الزحف عند الطفل بعمر  9أشهر :
يزحف أكثر األطفال الرضع نحو األمام بعمر  9أشهر بواسطة
الذراعين و جر بقية الجسم نحو األمام و عدد قليل من األطفال قد
يزحف مستخدما األطراف األربعة.
تطور إدراك الطفل : Cognitive Development
فهو يجلس لوحده من وضعية االستلقاء و يدرك معنى سقوط اللعبة
من يده و قد يتعمد ذلك العبا.
تطور الطفل االجتماعي و العاطفي في الشهر التاسع Social and
:Emotional Development
و يقصد بذلك تفاعله مع من حوله  :فالطفل بعمر  9أشهر يصبح
يدرك معنى اللعب و يحب أن تفاجئه (كأن تغطي وجهك و تكشفه
فجأة) و يضحك لصورته في المرآة و تبدأ لديه حالة القلق عند
فصله عن األم أو األب و هو قد أصبح كائنا اجتماعيا ويمكن بناء
عالقات مختلفة وحميمية معه.
النظر و الرؤيا عند الطفل بعمر  9أشهر  :يبدأ الطفل بعمر 9
أشهر بالبحث عن القطع الصغيرة إذا فقدها و تشده األلوان الزاهية.
تطور اللغة و الكالم عند الطفل في الشهر التاسع من العمر
:Speech and Language Development
يصغي الطفل جيدا بعمر  9أشهر  ,و يبدأ بلفظ و ترديد كلمات
مؤلفة من مقطعين مثل " ما ما " و " با با " و " دا دا " ويركب
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تعابير من هذه االحرف ذات هدف واضح بالنسبة للمحيط ليطلب
بها األشياء.

الشهر العاشر

تطور المهارات الحركية الدقيقة و اللعب عند الطفل بعمر 11
أشهر : Fine Motor Skill Development
ستالحظ أن الطفل بدأ في الشهر العاشر باستخدام ميزة يتمتع بها
البشر فقط من بين الكائنات الحية و هي اإلمساك بطريقة الكماشة
بأصبعين هما السبابة و اإلبهام  ,كما يحب األلعاب التي تصدر
األصوات بكبس األزرار بواسطة أصابعه و قد يتناول الطعام
بالملعقة مع تحكم أفضل ولكن يبقى ضعيفا و قد يشرب بالفنجان و
ينقل اللعب من يد ألخرى و يرمي اللعبة و لكن باتجاهات مختلفة
متحكما بها و هو بذلك يبدأ بادراك معنى البعد و يسر إذا شاركه
اللعب أهله برمي المكعب باتجاهه من جديد و يبدأ حب اللعب
بالماء و يلوح بيده " باي باي " و الشهر العاشر هو العمر المناسب
لبدء اللعب بالمكعبات الملونة و هي أول وسيلة الختبار ذكاء الطفل
حيث يمكن أن يضع مكعبين فوق بعض.
طور المهارات الحركية الكبيرة عند الطفل بعمر  11أشهر
: Gross Motor Skill Development.
فعند وضع الطفل بعمر  11أشهر على بطنه قد يستطيع أن يجلس
بسهوله و يزحف نحو األمام و قد يقف لوحده.
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و عند وضع الطفل على ظهره يقلب من جهة ألخرى و من على
البطن ليصبح على ظهره  ,و يجلس لوحده من وضعية االنبطاح
على البطن.
جلوس الطفل بعمر  11أشهر :
يجلس الطفل بعمر  11أشهر بمهارة  :عند وضع الطفل بوضعية
الجلوس يالحظ قدرته الواضحة على الجلوس مع قيامه بحركات
هز الجذع نحو األمام والخلف و دون وجود أي انحناء في الظهر.
الوقوف عند الطفل بعمر  11أشهر :
قد يقف الطفل بعمر  11أشهر بدون مساعدة و سيسر لذلك و كأنه
حقق انجازا كبيرا  ,و قد يقف للحظات فقط في بدء األمر و عند
محاولة ذلك يكون الطفل مرتاحا و يستطيع تثبيت جسمه و يثبت
كامل قدميه على األرض و قد يحاول البعض القيام بالخطوات
األولى بالمساعدة.
الزحف عند الطفل بعمر  11أشهر :
يزحف الطفل نحو األمام بعمر  11أشهر واضعا يديه و قدميه فقط
على األرض ( و ليس كامل الذراع كالسابق ) و يدفع جسمه نحو
األمام والخلف العبا و قد يزحف و هو يحمل اللعبة بإحدى يداه و
قد يغير اتجاه الزحف و قد يصعد الدرج زاحفا.
المشي عند الطفل بعمر  11أشهر :
يمكن لبعض األطفال أن يمشون بالمساعدة بعمر  11أشهر  ,و
عدد قليل من هؤالء قد يمشي تقريبا دون مساعدة.
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طور إدراك الطفل : Cognitive Development
و هي قدرة الطفل على حل المشاكل  ,فالطفل بعمر عشرة أشهر
فهو يجلس لوحده من وضعية االستلقاء على البطن و يدرك معنى
سقوط اللعبة من يده و قد يتعمد ذلك العبا و لكنه في الشهر العاشر
قد يغير اتجاه رمي اللعبة عن االتجاه في المرات السابقة و هو
بذلك يدرك معنى " األبعاد " و أولها البعد العمودي و يبدأ عنده
حس الخوف من األماكن المرتفعة و يحب إصدار الضجة عند
اللعب و يستمع بذلك و قد يميل باتجاهك مودعا للحصول على قبلة
و يلوح بيديه مودعا و يكشف عن اللعبة إذا قمت بتغطيتها أمامه و
يفضل لعبة عن سواها.
تطور الطفل االجتماعي و العاطفي في الشهر العاشر Social and
:Emotional Development
فالطفل بعمر  11أشهر يصبح يدرك معنى اللعب و يحب أن تلعب
معه و أن تفاجئه و يحب أن يكون محط اهتمام من حوله و تبدأ
لديه حالة القلق عند فصله عن األم أو األب.
النظر و الرؤيا عند الطفل بعمر  11أشهر  :يبدأ الطفل بعمر 11
أشهر بالبحث عن التفاصيل الدقيقة فقد يضع أصبعه في عيني
اللعبة أو يشد أزرار قميصه.
تطور اللغة و الكالم عند الطفل في الشهر العاشر من العمر
:Speech and Language Development
يصغي الطفل جيدا بعمر  11أشهر  ,و يبدأ بلفظ و ترديد ما يسمعه
و يكرر كلمات مؤلفة من مقطعين مثل " ما ما " و " با با " و " دا
دا " و يحب إثارة الضجة ..و تأكد انه يفهم و يدرك أكثر مما تعتقد
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و قد ينفذ أوامر بسيطة وينشئ مقاطع متعددة خاصة فيه للتعبير
عن األشياء.
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