
  ىلع زیكرتلاب لفطلا أدبی
  يتلا ءایشألاو هوجولاو ءاوضألا

  نع ةصوب 15إلى  8تبعد 
 اھھجو /ھھجو

   ةئیطب ةروصب لفطلا أدبی
  ةكرحتملا ءاوضألا ةعباتمب

  ةبیرقلا ءایشألاو هوجولاو

  لفطلا أدبی
  يف

  ةظحالم
  اھیدی/ھیدی

  لاصتا ى لع لفطلا
  نیدلاولا عم يرصب
  ةیاعرلا مدقم عم وأ

الطفل یجلب األشیاء  
 إلى فمھ/فمھا

فل عینیھ من  یحرك الط
شخص آلخر أو من جسم 

 آلخر 

 18َمعلًما لتنمیة الرؤیة منذ الوالدة وحتى عید میالد الطفل األول

الطفل یمسك األشیاء في  
 یدیھ/یدیھا ویحملھا

ب الطفل حركات  یراق
 یده/یدیھا

  اتلكب لفطلا عباتی
  ىلع ءایعینیھ/عینیھا  األش

  )ةدحاو مدق( ةبیرق ةفاسم
  مادقأ 6أكبر من وبعیدة 

  ىلإ لفطلا رظنی
  لثم  الصغیرة،األشیاء 

  بیبزلا وأ بوبحلا

  اھتبابس/ھتبابس لفطلا مدختسی
  يف ةدوجوملا روصلا ىلإ ةراشإلل

  مت ءيش نع ثحبی وأ باتك
  ةیواح يف ھطاقسإ

  لفطلا فرعتی
  دارفأ هوجو ىلع

  مدقم وأ /و ةرسألا
  ةیاعرلا

یصل الطفل  
عن قصد  
 إلى األشیاء

 أبدأ ھنا

 إنتھ ھنا 

تبدو عیون 
  لفطلا
  ةمیقتسم

ال تظھر أي من عیني  
الطفل لألعلى أو  

داخل أو  لألسفل أو لل
للخارج لعدة دقائق في  

إما   ،مرة .**كل
  أو* ثابتةباستمرار 

شكل متقطع ب  

  ىلإ لفطلا لصی
  ھجو وأ ءایشألا
  ھجو وأ نیدلاولا

  ةیاعرلا مدقم

  ةكرحتملا ءاوضألا لفطلا عباتی
  ءایشألاو صاخشألاو هوجولاو

 بكلتا عینیھ معًا 

  ھیدل لفطلا
  ةماستبا

 اجتماعیة

 منع العمى

، اتصل بنا علىلمزید من المعلومات  

info@preventblindness.org 

  لافطألا ةیؤرل ينطولا زكرملا ةرایزب مقو

 وصحة العین على موقع 

Prevent Blindness 

www.nationalcenter.preventblindness.org. 

خدماتإدارة الموارد الصحیة وال ھذه الوثیقة مدعومة من قبل  (HRSA) 

 (HHS) التابعة لوزارة الصحة والخدمات البشریة األمریكیة

HRSA وأ  HHS  حكومیة. المحتویات خاصة بالمؤلف (المؤلفین) وال تمثل بالضرورة وجھات النظر ٪ ممولة من مصادر غیر 5دوالًرا أمریكیًا مع  300.000كجزء من جائزة یبلغ مجموعھا
سمیة أو المصادقة من قبلالر  

 أو الحكومة األمریكیة 
، یرجى زیارة الموقع للمزید من المعلومات  

HRSA.gov 

الد 
می

ال
-  

ول
األ

ر 
شھ

ال
  

ن 
ثام

 ال
ھر

لش
ل ا

خال
و

ع 
اس

الت
 وأ

شر
لعا

ا

لثا
+ ا

ر 
عش

ي 
حاد

 ال
ھر

لش
ل ا

خال
ي 

ن
شر

 ع

  ھیدل لفطل
   ةماستبا
  ةیعامتجا
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 خالل الشھر الثالث + الرابع

 

  رھشلا لولحب میقتسم لكشب رھظت نأ بجی لفطلا نویع نأ ءانثتساب( عیباسأ  6ن أن تختلف المعالم بمقدار یمك
  كلفطل ةیلوألا ةیحصلا ةیاعرلا مدقم عم ثدحتلا ىجری بالمعالم،الخامس). إذا كان طفلك ال یفي 

*ألسفل أو للداخل أو للخارجلألعلى أو لم المحاذاة موجود طوال الوقت ویمكن أن یكون عد  نأ یعني بصورة ثابتة وثابت  ألسفل لفترة قصیرة فقطلألعلى أو لومتقطع یعني أن العین تنقلب للداخل أو للخارج أو  ةمتقطع صورةب   ** 


